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 (כא, א) לפניהםואלה המשפטים אשר תשים 
 המגיד הקדוש הרב ל:"כתב וז ח"י אות משפטים' בפ ערבים דברים' בס

 הזוהר פירוש לו שיאמר ל"ז הקדוש ט"הבעש מרבו ביקש ע"זי ממעזריטש
 לו אמר אחת פעם, דגלגולא רזא הוא דא המשפטים ואלה על הקדוש
 ויתעכב, תחתיו ומעיין אחד אילן שם ויראה אחד ליער שיסע ט"הבעש
, מזויין סוס עם בא אחד איש וראה, שמה ונסע, לביתו ויבא שש עד שמה
 עם שלו ארנקי שם ושכח, לדרכו ונסע ושתה ואכל, ויגע עיף היה והוא

 מצא והוא, לפוש עצמו והניח, אחד איש עוד שמה בא כך אחר, המעות
 איש עוד שמה בא כך אחר, לדרכו והלך ולקחו, המעות עם הארנקי את

 מן ושתה, לו היה אשר פתו שמה ואכל, ויגע עיף והוא, רוח ונכה עני אחד
 ושאול, הראשון האיש בחזרה בא אז, ולישן לפוש עצמו והניח, המעיין
 והוא, כאן שכחתי אשר המעות עם הארנקי הוא היכן העני מאיש שאל

 זה כי, בקיצור, אליו מדבר שזה מה הבין ולא, מאומה ידע לא באמת
, מעותיו לו שיחזיר בטענה, ופצעו רצח מכות העני את הכה הראשון
 לרבו וסיפר, לביתו ע"זי המגיד הקדוש הרב נסע שש הגיע וכאשר
, הזה הראשון האיש כי, ע"זי ט"הבעש לו ואמר, ראה אשר את ט"הבעש
 עכשיו שהיה הזה המסויים כסך, השני לאיש הראשון בגלגול חייב היה

 שהיה, השלישי האיש זה לפני לדין אז ובאו, לו משלם היה ולא, בהארנקי
 חקירה שום מבלי ופטרו דינו ופסק, הראשון בגלגול והדיין הרב אז

 והדיין, חובו את להשני הראשון שילם הגלגול פי על עתה לכן, ודרישה
, דגלגולא רזא דא המשפטים ואלה על ק"הזוה שאמר וזהו, ענשו קיבל
 .ל"עכ
 אמת דין שדן דיין וכן', ט משנה' ח פרק דפאה במשנה אורג מעשה' ובס

 כתב) ז"י ירמיה' (וכו' בה יבטח אשר הגבר ברוך אומר הכתוב עליו, לאמתו
 מדיני מעוקל משפט יצא פעמים כמה כי הוא לאמתו ענין ל"וז שם

, לדרכו והלך אחד אצל רב הון שהפקיד לאחד שאירע כמו], התורה[
, זה על אבא פקדנו לא וטענו, מיורשיו ותבע, הנפקד מת כבר וכשבא
 וחסיד נאמן איש שזה יודעין היו העולם וכל, ונפטרו שבועה להםופסקו
 האיך, זה על טוב ש"הריב למרן ושאלו, בכך אמיד היה לא וזה, שמים וירא
 בעדת נצב יםאלק) ב"פ תהלים( וכתיב התורה מדיני מעוקל משפט יצא
 ולא לזה חייב זה היה העבר שבגלגול, המשגיח בהשגחת שזהו והשיב, אל
 ולא החסיר לא, בהשגחה והיה, נשמתו לתקן לו החזיר וכעת, לופרע

 תדון, מעוקל משפט שהוא לך שנראה אף, לאמתו אמת דין וזהו, העדיף
, אלו בענינים בזה וכיוצא, הפשרות אחר תחזור ולא, לאמתו הדין

    ל. "עכ, לאישורו יבין והמשכיל
 (מקור מים חיים) 

הגרשוני" מסופר שפעם בא איזה איש עשיר לעיר בספר "עבודת 
בארדיטשוב, והביא עמו כמות גדולה של חביות דבש בשביל למכרם, ולא 
הצליח בשום אופן למכור שם מהחביות. כיוון שכך ביקש מרעהו עשיר 
אחר שגר שם בבארדיטשוב שרוצה להשאיר אצלו את החביות להזדמנות 

 ני אכן הסכים.אחרת ויהיו אצלו כפקדון. והעשיר הש
העשיר הסוחר נסע לביתו ושקע בעסקיו האחרים ונשכח ממנו עניין 
החביות שמונחות בבארדיטשוב. אחרי כמה וכמה שנים נזכר מהחביות, 
והחליט שהגיע הזמן לנסות למכרם שוב. כשהגיע לעיר נודע לו שהעשיר 
ההוא וגם אשתו כבר נסתלקו לבית עולמם, ניגש אל היתומים ואמר להם 
שהחביות הם שלו. אמרו לו היתומים: אכן מצאנו הרבה חביות בעיזזבון 
אבינו אבל מי אומר שהם שלך? תבע אותם לדין תורה אצל הרה"ק רבי לוי 
יצחק מבארדיטשוב שהיה רב העיר. הרה"ק מבארדיטשוב הכירו כאיש 
דובר אמת אבל מאידך גיסא ההלכה במקרה זה הוא שאינו יכול להוציא 

מתחת ידי היתומים ולא ידע להשית עצה בנפשו מה יעשה את החביות 
במקרה זה. ונעמד להתפלל בבכיות שהקב"ה יורהו מה לעשות שניכרין 
דברי אמת שהם של העשיר, ולא רצה שיגרם לו עוול. ושמע ה' תפילתו 
ונתגלה איליו העשיר שנפטר ואמר לו: תנוח דעתך ותפסוק כפי די תורה 

עשה מסחר של העשיר שהפקיד אצלי החביות ואל יצר לך כיוון שאביו 

עם אבי ונשאר אצלו סכום כסף בדיוק כפי שווי החביות לא פחות ולא 
יותר, ומשפטי ה' אמת, לכן תפסוק ההלכה כמו שהיא. כי המשפט 

 לאלקים הוא.
"חזון מביא בהקשר למאמר הנ"ל עובדא שהיה אצל ה "יחי ראובן"בספר 
 –די ושאלה בפיו: הוא מצא שילינג הגיע איליו פעם בחור חסיאיש", 

מטבע קטן בשווי חמישים פרוטות, ושאלתו האם זכה בו או שמא יחמיר 
בזה מכיון שיש אולי לחשוש שהמאבד לא התייאש עדיין כי יתכן שלא 

 והרי זה יאוש שלא מדעת. משמש בכיסו ולא ראה שנאבד לו,
להחמיר ואין שום מקום  החזון איש פסק שמותר לו לקחת את המטבע

שהכסף שלו יהיה אצלך.  –בזה, משום שזה נכנס לגדר שכך רצה הקב"ה 
אמר הבחור ל'חזון איש' כי בעצם הם אלו דברי הבעש"ט הנ"ל. נענה החזון 
איש לעומתו ואמר: אסביר לכם מה אמר הבעש"ט, אתה הרי טוען שיתכן 

שהדין והבעלים לא בדקו בכיסים ולא התייאשו, אם כך, איך יכול להיות 
 הוא שהמוצא מעות מפוזרות הרי אלו שלו?

שגם אם באמת הוא לא משמש –המשיך החזון איש  –התשובה היא 
בכיסו, כך היה צריך להיות! הקב"ה רוצה שדווקא אותו אדם יחזיר לך כסף 
ולא שתקבלנו מן ההפקר. הלא אם המאבד ימשמש בכיסו ויתייאש יוצא 

מה עשה  –לך שום דבר.  שאתה לוקח מן ההפקר וההוא לא מחזיר
הקב"ה? מסובב שאותו אדם לא ימשמש בכיסו ולא יתייאש, וכך יוצא 

 שאתה לוקח ממנו והוא מחזיר לך, וזה סדר הגלגולים! 
 (יחי ראובן) 

מפני  ב)-(כא, א ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי
ו מה לשלם מה פרשת משפטים פותחת בענין העבד העברי, הגנב שאין ל

הלוואה,  –ונמכר לעבד? הלא ישנם ענינים שהם לכאורה תדירים יותר 
התירוץ הוא: אם לאדם יש שני בנים: . גמ"ח שבן אדם פותח וכדומה

פיינער, ירא שמים, והשני, נעבאך, ירד מן הדרך, נהיה גנב. היכן  –האחד 
ותו מונח הראש של האב? בבן הגנב. הוא כל הזמן חושב: איך מוציאים ט

הדאגה הראשונה שלו  –הקב"ה הוא אבינו, ואם יהודי נהיה גנב   מהבוץ.
 יתברך היא: מה עושים עם בני, הגנב? איך מצילים אותו מרדת שחת? 

 (יחי ראובן)  
 את אדניו ורצע המזוזה אל או הדלת אל והגישו האלהים אל אדניו והגישו
 מכל להרצע אזן ראה כתב רש"י, "ומה  (כא, ו)לעלם  ועבדו במרצע אזנו
 סיני הר על ששמעה זאת אזן זכאי בן יוחנן' ר אמר שבגוף, אברים שאר
יש להבין, שמחמת זה הטעם היה ראוי יותר  .תרצע" וגנב והלך תגנוב לא

שמיד ירצע באזנו כעונש על הגניבה, ומדוע רוצעים את האוזן על דבר 
 הגניבה רק אחרי שאינו רוצה לצאת?

ויש לתרץ, שכיוון שצריך להשיג את הכסף כדי לשלם את הגניבה, ולצורך 
כך הרי נמכר, לא רצתה התורה להענישו פעמיים. אמנם, כעת שאומר 
שאינו רוצה לצאת, מתברר שכל המכירה כלל לא נחשבה לו כעונש, על 

 כן, דוקא כעת רוצעים את אזנו כעונש על הגניבה. 
 (לקט אמרים למהרי"ל דיסקין)

 ( כב, ג) הגנבה  בידו תמצא המצא אם
 גנב. א, מגנב ללמוד צריך השם בעבודת דברים' בג אמר: ל"ז בונם הרבי ר'

 בפעם בידו עלתה לא אם. ב, לגנוב הולך וגשם וקור ובלילה עצל אינו
 את ימנע לא קטנה לגניבה אף. ג, הגניבה שיעשה עד יניח לא הראשון
 :כגדולה יזהר קלה למצוה ואף ייעף ולא יתעצל לא בעבודה כן, עצמו
 המגיד הקדוש הרב בשם איתא] כ אות א מערכה[ אורות עשר ובספר

. ב, שמח תמיד שהוא. א, מתינוק ללמוד צריך דברים' ג ל"ז ממעזריטש
' ז ללמוד צריך ומגנב, שמבקש דבר כל על שבוכה. ג, בטל יושב שאינו
 יגמור אחת בלילה מבוקשו השיג לא אם. ב, בלילה עבודתו. א, דברים
 דבר עבור נפשו גם על מוסר. ד, לזה זה הגנבים של אהבה. ג, שניה בלילה
 ששווה מה מוכר בבוקר כי בעיניו נחשב כל עבודתו אינו. ה, להשיגו קטן

 שאינו באחד והוא עינויים מיני כל מקבל. ו, שבמטבעות פחות בעד הרבה
 (פרדס יוסף)  :דבר בשום יחליפנו לא לו יפה אומנותו. ז, יודע
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   (כב, כו)אני  חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי והיה
ידוע שכשאדם עושה עבירה, באה מידת הדין ותובעת להיפרע ממנו ואילו 
מידת הרחמים מבקשת להאריך אף, והקב"ה ברוב רחמיו מגביר את מידת 

, באה הרחמים שכן חנון ורחום הוא. אמנם, כשאדם מצער את חבירו
מידת הרחמים של הנרדף ומבקשת אף היא להיפרע מהרודף, כאן עומדים 
שני המידות לחובת הרודף. וזה אומר הפסוק: והיה כי יצעק אלי, ושמעתי 

 שבזה נפרעין מיד מהרודף, והטעם לזה: כי חנון אני. –
 (הגר"א)  

 (כב, ל) אותו תשליכון לכלב
 בשילהי ש"מ לרמז שבא ל"וי תשליכו? ולא ןתשליכו כתיב למה טעם צריך
(דרך העולם להשליך הבשר  לכלבא אומצא למישדי ארעא"אורח שבת

. (אבל זה נכון 'בתרי למסרך דאתי לא, במתא אבל בדברא מ"לכלב) וה
' א ה"כ ב"בב ותנן לעשות רק במדבר, ולא בעיר, כי הכלב יסרך אחריו)

 דהיינו ןתשליכו כתיב ולזה אמה",' נ העיר מן הנבילות את "מרחיקין
  .'בתרי למסרך ליתי דלא העיר מן אמה' נ ברחוק הנבלה את לו שתשליכו

 (טעמא דקרא)   
 (כג, ז)מדבר שקר תרחק 

ובחז"ל, שישנם מקרים מסויימים שהותר לשנות, כגון מפני השלום או 
כדאיתא בגמ' (ב"מ כג, ב) שבג' דברים משקרים אף ת"ח. עוד דוגמא לדבר 

 היה שלא למי המלחמה שבזמן לי סיפר ל"זצ קנייבסקי: אבאסיפר הגר"ח 
 בחורים שני הלכו אחת פעם בו יורים והיו נפשות סכנת זה היה דרכון
 דרכון לו שהיה זה אמר. חייל ראו ולפתע, לא ולשני היה דרכון לאחד
 שתפסו עד אחריו לרדוף הגוי החל כשרץ. ירוץ הוא ואילו שיעמוד לחבירו
 הוא כי השיב? רץ מדוע כשנשאל. לו שיש הראה והלה, דרכון וביקשו
 ראית הרי: הגוי שאלו. כשעתיים יום בכל לרוץ ציווהו והרופא מעיים חולה

 חולה אתה שגם חשבתי: והשיבו? עצרת לא ומדוע אחריך אני שרודף
 ...מעיים

 (דרך שיחה)
 אמרתי אשר תשבת...  ובכל השביעי וביום מעשיך תעשה ימים ששת
 מה י"עפ יתכן (כג, יב יג)וגו'  תזכירו לא אחרים אלהים ושם תשמרו אליכם
 ז"ע עובד אפילו כהלכתו שבת המשמר "כל קיח, ב) (שבתל"רז דאמרו
 וביום מעשיך תעשה ימים ששת שאמר: וזה, לו" מוחלים אנוש כדור

 בכל רק, התורה במצות להקל ז"ע תסמוך אל ז"ובכ' כו תשבות השביעי
                                 .צחות ד"ע וזה. ת"ל אחרים אלהים ושם תשמרו אליכם אמרתי אשר

 חכמה) (משך                  
, יחדיו כתיב לא כאן.  (כד, ז) :ונשמע נעשה ד' דבר אשר כל ויאמרו

ועוד, ששם כתוב  ,'וגו ויאמרו יחדיו העם כל ויענו כתיב יתרו ובפרשת
 לקיים מישראל אחד לכל אפשר דאי וביאורו,, "ונשמע" כתיב ולא "נעשה"
 שני יש אך, וכדומה לכהן רק השייכים הרבה יש כי מצוות ג"כל התרי
 אחד כל כאילו הוי אחדות וכשיש לזה זה ערבים ישראלשכל. א דרכים
 בעולה העוסק דכל תורה לימוד ידי על. ב, חבירו של מצוות כל קיים ואחד
 כתיב דלא וביתרו, תורה לימוד היינו "ונשמע".], י"ק מנחות[ הקריב כאלו

 וכאן, התורה כל לקיים יכולים יהיו יחדיו כי "יחדיו" כתיב כן על ונשמע
 ממילא לימוד ידי דעל יחדיו כתיב לא תורה, לימוד דהיינו "ונשמע" כתיב
 התורה.  לקיים יכול אחד כל

 (פרדס יוסף)

 מאוצרות המגידים  
 (כ"ג, ו') לא תטה משפט אבינך בריבו

ובמכילתא (משפטים כ'): "רשע וכשר עומדין לפניך בדין, שלא תאמר: 
אטה עליו את הדין, תלמוד לומר: לא תטה משפט  -הואיל ורשע הוא 

 אביונך בריבו, אביון הוא במצות".
דעתה להטות דין הרשע? ולמשל אם בא ראובן  וצ"ע, מה היתה הסלקא

הרשע, ואומר שמשעון הצדיק לא השיב לו את ההלואה שהלוה לו, כלום 
יש סברא לומר שנטה את דינו של ראובן בגלל שהוא מחלל שבת או לובש 

 מדוע שנחייבנו? -כלאים? אם הצדק עמו 
ם ספק, אלא במקו -וע"כ צ"ל, שאין מדובר כאן בדין שהוא מבורר ופשוט 

ושם היתה ס"ד שבכלל שיקול הדעת נכניס גם את הנטיה להרשיע את זה 
 שהוא רשע, ולומר שכנראה האמת היא עם הצדיק.
מפני שהסברא נוטה  -דהנה למשל יש דין ש"אחרי רבים להטות", ומדוע? 

יותר לילך אחר הרוב. וא"כ י"ל גם ברשע וצדיק כעין זה, שיש לנו להוסיף 
סברא שמסתמא הצדיק לא משקר, ועפ"ז נטה את לשיקול הדעת את ה

 הדין מתוך סברא שכלית.
ונתאר לעצמינו למשל, שאדם כשר וצדיק כמו הגר"ח מבריסק זצ"ל, שכל 
ימיו עמל ויגע על דקות קיום ההלכה, וגם בדיני ממונות היה מדקדק 

בא לדין תורה עם ראש המשכילים שבעיר בריסק... ר"ח אומר:  -בתכלית 
 ך כסף ולא פרעתני, והמשכיל אומר: פרעתי.הלויתי ל

ועתה נחשוב נא: הרי ידוע כמה שפל רוח היה הגר"ח זצ"ל, וכמה היה ביתו 
וממונו הפקר לכל דורש, ואיך כל החולים והמצורעים מצאו שם את 
מנוחתם. וגם נוסיף ונעשה ק"ו, שאם על הבנת התורה מסר הוא את נפשו 

בודאי לא ישקר ויגנוב בשביל כמה  -והשליך אחרי גיוו את כל העוה"ז 
 פרוטות...

הנה מקום איתנו לומר שאין לך "רוב" גדול מזה... רוב צדדי זכות להגר"ח 
 ורוב צדדי חובה להמשכיל... -שכל מעשיו כשרים והגונים 

 אך האמת אינה כן, כי המשפט לאלקים הוא!!
בתורה אך  -וע"כ אף שבמשפטי הגויים באמת הולכים לפי השכל, כנ"ל 

אפילו אביון במצות!! ולפיכך: אם  -כתוב: "לא תטה משפט אביונך בריבו" 
 לא!! -יזכה בדין, ואם לאו  -הגר"ח צודק לפי כללי ההלכה 

 אף לאחר פס"ד -לא תטה משפט 
דוגמא מאלפת לדבר נמצא במעשה שהיה עם הגאון ר' חיים לייב 

 -מעשה שלפנינו מסטאוויסק. ונתבונן נא, כי מלבד התפעלות הלב שיש ב
 גם דקות והבנה עמוקה בפסוק יש בו, והחידוש יקר ונפלא, הבה נטה אוזן:
הגאון ר' חיים לייב סטאוויסקר (כך היה נקרא בפי כל), היה מפורסם מאוד 
בזמנו בכוחו הגדול ב"הכרעת דין". בדרך כלל היו שני הצדדים יוצאים 

שהורשע בדין יצא  מרוצים מלפניו, כולם הרגישו שנעשה הצדק, וגם מי
 בלי תרעומת.

שמו של ר' חיים לייב יצא לתהילה בכל האזור, עד שאפילו הגויים שבאותו 
ולא ללכת לבית המשפט שלהם,  -מחוז העדיפו לא אחת להתדיין בפניו 

 באשר ראו כל גויי הארץ כי שם ה' נקרא עליו.
ממש, מן  פעם אחת נזדמנו לפני ר' חיים לייב שני בעלי דינים שהיו הפכים

הגיע ראש הקהל דסטוויסק שהיה איש  -הקצה אל הקצה... מחד גיסא 
הרוקח של העיירה, שהיה משכיל מברלין אשר מימיו לא  -נכבד, וכנגדו 

עלה עליו עול תורה או עול מצוות, והוא היה ה"מחלל שבת" היחיד בכל 
 העיירה.

לל שבת" אבל הדין דין אמת הוא, והאמת במקרה זה היתה דוקא עם ה"מח
ולא עם ראש הקהל... ר' חיים פסק לטובת הרוקח, ותהום כל העיר, ופני  -

 ראש הקהל חפו.
אלא שכאן נפתח פרק נוסף בסכסוך הממוני שבין השניים, שכן "ראש 

נהיה ל"רשע הקהל", ולא הסכים לציית לדין... "מה זאת  -הקהל" 
ה כנגדי? לא "הייתכן שיזכה הרב את המחלל שבת הלז -טען,  -אומרת?" 

 יקום ולא יהיה!".
עכ"פ, ראש הקהל סירב לציית לדין, ולפיכך בא הרוקח שנית לפני ר' חיים 

 לייב להוועץ עמו מה יעשה.
 -ר' חיים לייב יעץ לו לפנות לערכאות של נכרים, אולם לא כמשפטנו 

וחייבו  -משפטיהם, ושם הפכו את הקערה על פיה, זיכו את ראש הקהל 
 את הרוקח...

הרוקח שב להוועץ בר' חיים לייב, והוא יעץ לו בלא היסוס לפנות לערכאה 
משפטית הגבוהה ביותר ברוסיא, אשר שכנה בפטרבורג הבירה, ולא זו 

יבוא להעיד  -ר' חיים לייב  -בלבד, אלא שאף הודיע לרוקח שהוא בעצמו 
 ולטעון לטובתו בבית המשפט!!

פוי, וכאשר קיבל ר' חיים לייב אך דא עקא, הדברים התגלגלו באופן בלתי צ
גילה שהתאריך המיועד הוא לא אחר  -את ההזמנה לעדות מבית המשפט 

 בשעה עשר בבוקר!! -חג מתן תורה  -מאשר יום חג השבועות 
נקל לתאר איך נראה יום מתן תורה אצל ת"ח דוגמת ר' חיים לייב, ניתן אף 

ביום גדול זה, להבין כמה קשה היה לעזוב את המשפחה ואת בני העיר 
כך גדולים הם בקיומה,  -אבל כשם שגדולים הת"ח בלימודה של תורה 

ובלא היסוס קם ר' חיים לייב ונסע לפטרבורג לחוג שם את חג מת"ת, בכדי 
 שיוכל להעיד לטובת הרוקח בעיצומו של חג.

כמובן  -אף סדר יומו של הגרח"ל בפטרבורג ומקום המצאו במשך החג 
ה המקודשת": להעיד לטובת הרוקח אשר כאמור נקבעו בהתאם ל"מטר

 היה המחלל שבת היחיד בסטוויסק!!
כאשר חזר הגרח"ל לסטוויסק לאחר החג, לא היו יכולים בני העיר להתגבר 
על פליאתם, והם שאלוהו: מה ראה הרב על ככה? האמנם עד כדי כך צריך 

 להתמסר בשביל "שיגץ" שכזה?
וכה השיב ואמר: "הנה הפסוק אומר: לא ר' חיים לייב נעץ בהם את עיניו, 

תטה משפט אביונך בריבו. ולכאורה, הלא כבר נאמר לעיל: לא תטה 
משפט, ומדוע הוכפל הציווי פעמיים? אלא מתרצים חז"ל במכילתא 
שפסוק זה מדבר באביון במצוות, שלא תאמר: הואיל ורשע הוא אטה את 

 דינו, ת"ל לא תטה משפט אבינך בריבו.
"הרי זו אזהרה מפורשת שלא לשנות את  -ומר ר' חיים לייב א -"והנה" 

הדין אפילו כי הוא מחמת רשעו של ה"אביון במצוות", ובודאי הדברים 
אומרים גם אם הוא אביון אמיתי ומהודר...

"עתה שוו בעצמכם, ותארו לכם מה היה אילו הייתי פוסק ההפך, שהצדק 
סק, והייתי מורה לראש עם ראש הקהל, והרוקח היה מסרב לקיים את הפ



 

 ג 

רק בהיפוך, והייתי  -הקהל ללכת לערכאות וכו', כאותו המעשה שהיה כאן 
טורח לנסוע בחג לפטרבורג כמו שעשיתי עתה, כלום גם אז הייתם תמהים 

 ודאי שלא! -על מעשי? 
צריך גם להעמיד את הדת על תילה,  -"כי מלבד הפסק והכרעת הדין 
שכן זוהי העמדת האמת על מכונה לכבוד ולהציל את הנעשק מיד עושקו, 

משפט התורה!! הרי הדין מחייב לדרוש את קיומו, כי בדרישת הצדיק יש 
להוציא את הצדק לאור כראוי, והחלק השני  -שני חלקים: החלק הראשון 

 לדרוש את יישומו וביצועו הלכה למעשה!! -
הקהל, "ומעתה, אם כך הייתי נוהג כאילו היה מוכרע הדין לטובת ראש 

הריני עובר על הלאו  -הרי שאם לא אנהג כך כעת כאשר הדין הוכרע להפך 
 המפורש של לא תטה משפט אבינך בריבו!!

"כי אם התיחסותי אל הדין לאחר שנפסק שונה מאחד לשני בגלל שהוא 
הרי זו הטיית תוצאת הדין, שהיא חלק בלתי נפרד מפסק הדין  -רשע 

כך  -בת ראש הקהל והטיתי את הדין!!" עצמו!! והרי זה כאלו פסקתי לטו
 סיים ר' חיים לייב את דבריו ואת חידושו הנוקב.

הנה למדנו מכאן תורה ויראה גם יחד, רק שעתה נסיים מעין הפתיחה, 
ונאמר שלפי"ז יתכן ליישב בדרך נוספת את אשר הקשינו בתחילה: היאך 

 סלקא דעתך להטות את הדין בגלל רשעו של הרשע?
אסור לנו  -שהפסוק בא לחדש לנו שאף לאחר פסק הדין  ומעתה י"ל,

להמנע מלסייע ביד הרשע אם זכה בדין, ממש כשם שהיינו מסייעים 
 לחבירו הצדיק אילו זכה הוא!!

והיינו שבדרך הטבע יש חשש שלא נהיה חמים ובוערים כ"כ למען הרשע, 
שלא נטה ולא נעזור לו להגן על זכותו, ולכך הוצרך הפסוק להזהירנו ע"ז, 

 משפט הרשע אף לאחר הדין!!
הרי זה כאילו נתננו יחס שונה לרשע בעצם הדין, ויש בכך  -כי אם ננהג כך 

 גריעות מידת האמת ודרישתה!!
וע"כ גם אם במקרה אחר לא היינו מתרגשים כ"כ מסבלו של הרשע, ולא 

ר נרוץ לעזו -אעפ"כ כאן, לאחר שיצא זכאי  -היינו רצים לעזור לו ולסייעו 
לו!! כי בכך אנו מעמידים משפט אמת לאמיתו!! והדברים שמחים 

            ומאירים.                                                                
 (לב שלום)    

 
"והגישו אדניו... אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו 

 "לעין כל רוצע אזנו לסימן עבדות". (כא, ו). פירש רשב"ם:לעולם" 
"אמר רבן יוחנן בן זכאי: אזן ששמעה על הר סיני 'כי לי בני ישראל עבדים' 

תרצע... מה נשתנו דלת ומזוזה מכל  -(ויקרא כה) והלך וקנה אדון לעצמו 
כלים שבבית? אמר הקב"ה: דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי 

ירצע  -אמרתי 'כי לי בני ישראל עבדים'... על המשקוף ועל שתי המזוזות, ו
 לפניהם" (רש"י שם).

 "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" (כו, א).
היו מכניסין אותן ומאיימין  -"כיצד מאיימין את העדים? על עדי נפשות 

עליהם... לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם" (סנהדרין 
שוב אני כעולם מלא, לא אטרד את עצמי מן לז ע"א במשנה). פירש"י: "ח

 הועלם בעבירה אחת, וימשוך ממנה".
מסכת חייו הקצרים של הבה"ח א.ש. מטובי הלומדים באחת הישיבות 
הנודעות, יכולה ללמד אותנו לקח רב משמעות, אף שסופו היה מר 
כשנקטף באיבו לגינתו של הישוב ממעל, בהותירו אחריו משפחה אבלה 

ה הוא, כי ניתן ואף ראוי ללמוד ממנו לקח, מהי מעלת הראיה ודוויה. נדמ
 וההתבוננות במעלותיו של הזולת בכלל, ובפרט מהו כוחו של עידוד.

היה זה לפני זמן לא רב, אחר שהבחור א. חש בכאבים עזים בצווארו, 
הבדיקות השונות לא העלו דבר, ולבסוף נתבקש לערוך סדרת בדיקות 

 מקיפות יותר.
תוצאות הבדיקות, הם הוכיחו את הנורא מכל, ובגופו של א. משהגיעו 

נתגלתה המחלה הקשה והאיומה. וחיש מהר הוא אושפז כדי לקבל טיפול 
כימותרפי בנסיון למגר את המחלה. הוריו שאך לפני שנים מועטות ליווהו 
בהתרגשות על מזוודותיו לעבר הישיבה הגדולה המעולה, כשדמעת גיל 

ם, קבלו עתה בחטף את הבשורה הקשה, והתפללו בצבצה בזוית עיניה
 וקיוו כי בנם ייצא מכך בעזהי"ת.

כעבור זמן לא רב, הודיעו הרופאים בצער להורי הנער כי גופו החלוש לא 
יוכל לשרוד עוד זמן רב את הטיפולים הקשים והמרים, ואפסו סיכוייו 

 למול אימת המחלה, וכי ימיו ספורים.
ע מצבו, ובגדלות נפש החל לשוחח עם הסובבים הנער, הבין אף הוא את רו

אותו על היום שאחרי... היאך מתכוננים אליו בבא היום... באחד מאותם 
רגעים פנה הנער לאביו שהיה עמו לבדו בחדר, וביקשו לשוחח עמו 

 ולבקש ממנו דבר מה...
 האב, נבוך מעט, התקרב לבנו, חיבקו בחום, ושאל לבקשתו...

יו על היום שאחרי... 'נדמה לי' החל לומר, 'כי א. החל לשוחח עם אב
מתקרב אני ליום המוות... לבטח תיערך לי הלוויה הגדולה, אך הנני מבקש 
בכל לשון של בקשה, כי בהלווייתי לא יספידני איש מלבד ה'מגיד שיעור' 
של הישיבה הקטנה בה למדתי בשיעור ב'; לו חייב אני את מרבית 

 .ההתפתחות הרוחנית שלי...'
האב ששמע את הדברים, חש כי חבטה עזה הולמת בראשו. הוא החל 
להסות את דברי בנו, באומרו כי כולם מתפללים כל העת שיצא מכך בריא 

 ושלם, ובעזה"י כך יהיה....
הנער לא ניסה להתווכח, די היה להוריו בסבל שעברו עד היום, ומדוע 

חזר שוב על  יכביד על ליבם יתרה על העובר עליהם בעטיו, אך הוא
בקשתו, כי לו תיערך לו לוויה, בקשתו היחידה היא שרק אותו מגיד שיעור 

 שהביא לצמיחתו הרוחנית, הוא אשר יישא עליו דברי הספד...
האב נפנה לאחוריו, את דמעותיו שנגרו מבלי עצר, ניגב מבלי שבנו יבחין 

ור שלא בהם. בסתר ליבו לא הבין למה מתכוון בנו, והיאך אותו מגיד שיע
הביא לצמיחתו... אבל הוא הפנים את בקשתו  -היה זכור לו במיוחד 

 היחידה של בנו.
כעבר ימים מספר כוחותיו של הנער לא עמדו לו, ובקושי יכול היה א. 
להוציא מילה מפיו. משראה את עיני הסובבים מלאי העצב, פנה עליהם 

לעולם שכולו ואמר בשארית כוחותיו: 'אל לכם לדאוג, עובר אני בשמחה 
ים משאלתי היחידה טוב, וה' הגדול ירפא שברונכם, רק אל תשכחו לקי

 בהלוויה...". שרק אחד יספידני
לנצח, ואז נלקח  -יותר לא יכל להוסיף, וכעבור זמן קצר עצם את עיניו 

 לבית עולמו, כשמסביבו קוראים בני משפחתו בלהט קריאת שמע ווידוי...
מסע ההלוויה, הודיע האב כי עליו לקיים את כעבור זמן מה, בטרם החל 

בקשת בנו, ומצוה לקיים דברי המת, וכי בנו ביקש שרק אחד יהיה זה 
 שיספיד אותו...

אחד הרבנים נתבקש להתקשר לאותו מגיד שיעור ולבקשו לקיים את 
בקשתו של א. ולהספידו. בתחילה חש אותו מגיד שיעור בסחרחורת 

ב את תלמידו אהובו, את קשייו, נסיונותיו, שאיימה להפילו. הוא זכר היט
ולבסוף את הצלחתו הגדולה, ולא ידע ולו לרגע על דבר מחלתו הקשה, 

 ובוודאי לא על סילוקו לשמי רום בעודו באיבו...
רק לאחר כמה דקות כשעיכל את הבשורה המרה והבקשה, הודיע 

מכובדת  נחרצות כי איננו יכול להספידו, ובודאי שלא לבד כשמנגד גלריה
של גדולים וחכמים נוכחת במקום. תחילה ניסה אותו מגיד שיעור לברר 
שמא התרחשה כאן טעות, שהרי לא זכר דבר מיוחד שאירע עמו ועם א. 

 ולא הבין כיצד נקלע דווקא הוא לסיטואציה זו.
התשובה לשאלתו זו לא איחרה לבא; עוד בטרם צאת מסע הלוייה 

תלמידו לשעבר, ניגש אליו אבי הנער  משהגיע אותו המגיד שיעור לבית
ובידו פתק מקופל ומקומט, הוא תחב זאת בידיו, ובקול חנוק מדמעות 
הוסיף ואמר: 'כשביקשני בני שאתם לבדכם תספידו אותו בהלווייתו, הוא 
אף ביקש שאקח מארנקו בכיס הפנימי פתק מקומט זה, ולא אפתחהו, 

כל חייו הרוחניים חייב הוא  כי את -אלא אביא אותו אליכם, כשהוא אומר 
לכם ולפתק המקומט החבוי בארנקו... הנה לכם הפתק, ועשו בו כטוב 

 בעיניכם'.
בתחילה לא הבין המגיד שיעור במה המדובר, אך משפתח את הפתק 
וקרא את תוכנו, עלה חיוך בקצה פיו. הוא נזכר בערגה באותו מעשה, 

 ה:שאירע שנים מספר קודם לכן. ומעשה שהיה כך הי
היה זה באחד השנים, ובשיעורו צצה בעיה חברתית קשה; בני השיעור לא 
הסתדרו ביניהם, ואווירה מתוחה שררה בין כולם. עובדה זו אף השפיעה 
על רמתם הלימודית, והשקידה שאופפת בדרך כלל בחורי חמד בני גילם, 

 נעדרה מהם.
וא הכין לאחר לבטים רבים, החליט המגיד שיעור לקום ולעשות מעשה. ה

בביתו פתקים רבים, כשבכל פתק רשומים שמותיהם של כל בני השיעור 
ולצידו שורה ריקה. הוא פנה לבני השיעור ודיבר עמם בהרחבה אודות 
העניין שלכל בחור ובחור ישנם מעלות רבות, חלקם חבויות, חלקם לא 
מגיעות לידי מיצוי מלא, וחלקם פשוט לא מבחינם בהם. אבקשכם, כל 

פו, בהיותו מכונס עם עצמו, לחשוב על מעלותיו של חבריו, וכל אחד בג
אחד ירשום לצד שם כל בחור מבני השיעור שתי מעלות מיוחדות שהוא 

 רואה דווקא בו.
כעבור ימים מספר מילאו הבחורים בצנעא אחר בקשת רבם, והשיבו לא 
את הפתקים מלאים במעלותיהם של הבחורים כולם. המגיד שיעור ישב 

לכל בחור את שלל המעלות שנכתבו אודותיו על ידי חבריו לספסל  והכין
הלימודים. הוא נתן לכל בחור פתק ובו רשימת מעלות באומרו: 'דע לך! 
אם אחרים חושבים שאלו הן מעלותיך, ודאי שהן קיימות בך, אם תדע 

לנצלם כראוי, אתה עתיד לצמוח ולהיות לגדול בישראל!'
ר האווירה בשיעור השתנתה לטובה מן הקצה והנה זה פלא, כעבור זמן קצ

אל הקצה, מלבד האווירה החברתית שנסקה רבות, אף רמתם הלימודית 



 

ד 

השתפרה לבלי הכר, וניכר היה שרוב הבחורים נטלו על עצמם משימה זו 
ברצינות הראויה, והחלו לשקוד על התורה במיצוי מעלותיהם הרבות 

 שנגלו להם על ידי חבריהם.
א ייחס עניין זה למעשיו. הוא הבין כי בשל שיפור האווירה המגיד שיעור ל

בין הבחורים ניכר השיפור אף בלימודם, ורק עתה כשפתח את הפתק של 
אותו בחור, ובו מפורטים כל מעלותיו, אותם רשמו חבריו לספסל הישיבה 
בהיותו עלם צעיר, הבין כי פתק זה, מלבד המחמאה שבו, הוא היווה כיוון 

רבים מבני תלמידיו. מכאן הייתה גם הדרך קצרה להכנת ודרך חיים ל
הספד מרגש, הספד שריגש את כל השומעים בדבר מעלותיו המיוחדות 

 של אותו בחור שנקטף בעודו באיבו.
האמת כולה נתגלתה רק כעבור מספר ימים. עם הגיעו של המגיד שיעור 
לבית המשפחה לנחמם על הלקח בנם מחמדם בחטף, שם הוא פגש 

רים נוספים מבין תלמידיו באותו שיעור, וכולם הוציאו את אותו פתק בנע
חבוי, והראו לו באומרם כי לפתק זה חלק ניכר ומכריע בהתקדמותם כל 

 השנים.
רק אז קלט המגיד שיעור את המסר המיוחד, שבמעשה פעוט שנועד 
לשנות אוירה שלילית ששררה בשיעור בלבד, הוא הצליח להביאם 

ת בכל תחום מתחומי החיים, וזאת ע"י נתינת מבט לתוצאות מרחיקו
אמיתי על מעלותיהם והיכולות שלהם להעפיל בסולם העליה, דבר 
שהגביר בהם את הרצון, המוטיבציה והשאיפה לגדול ולצמוח ולנצל את 
המעלות עד תום עד שנהיו רבים מהם מטובי בני הישיבות בעולם התורה 

 כולו!!!
בשם הרמב"ם את מאמר המשנה ב"אבות" ויפה פירש בעל "מנחת שבת" 

 (ולפי גירסתו): "מאד מאד הוי זהיר להיות שפל רוח" (פ"ד מ"ד):
"חלילה לו לאדם להיות תמיד שפל רוח שהוא ההפך ממידת הגאווה, כי 
השפל רוח אין לו שום שאיפה בחיים!... כי מי שלא יתבונן בחשיבות 

, כי כאשר לא יקר כבוד אי אפשר שיהיו מעשיו מתוקנים -האדם ובמעלתו 
בעיניו, ישפיל עצמו עד לעפר להיות כבהמה וחייתו יער. ואדרבה, נאה 
ויאה לו גבהות הלב מבחינת יקר ערך עצמו, וכמו שמצינו במלך יהושפט 

 'ויגבה לבו בדרכי ה' '".
 הלצה מפוכחת של הגאון מטשעבין

צאות אחד הביטויים המופלאים לכוחה של ה"גדלות" וה"נכבדות" ולתו
שהיא מחוללת, שמע הרה"ג רבי י. פרידמן מפי בן ביתו של הגאון 

 מטשעבין. סיפור המעשה נשמע כהלצה אלמלא התוצאות שהביא עמו.
תלמיד של הגאון החמיץ רוחנית, וביקש להתגייס לצבא. היה יותר מחשש 
שהצבא יהרוס כליל את יהדותו. הגאון מטשעבין נשא באחריות, אבל 

ר יזיקו יותר משיועילו. לבסוף לאחר מחשבה רבה, זימן הבין שדברי מוס
 אותו אליו ואמר לו בזה הלשון:

"הקשב נא אברמלה בני! הקשב היטב! אין אתה סתם כך אברמלה... כמה 
אברמל'ך איכא בשוקא... נכד אתה לבית המלוכה של זידטשוב... נכד 

 משמע נסיך, זוהי זכות וגם חובה... -מלוכה 
הקפדה. בשחרית של ימי שישי נהגו אצל רבי הירש, שר "בזידטשוב ישנה 

בית הזוהר, לא לומר תחנון... עליך, כנסיך לבית המלוכה, לשמור בגאווה 
 על המסורת המלכותית..."

הבחור התרגש מאד מייעודו המלכותי, וקיבל על עצמו על אתר באלה 
 ובשבועה.

י. בהגיע יום הגיע הרגע המלכות -לאחר שבוע של הפקרות רוחנית כללית 
שישי נזכר בייעודו המלכותי, והחליט כי יעבור עליו מה! הוא, תחנון לא 

 יאמר!
אין כאן ביטול  -אלא שעל אתר, חש בגיחוך... כיון שאינו מתפלל כלל 

 תחנון...
הוא נאלץ איפוא להתפלל בימי שישי כדי להקפיד לא לומר לאחר מכן 

 תחנון.
... והרי כל השבוע אינו אומר אלא שתוך כדי כך חש בעליבות נוספת

 תחנון, ובמה איפוא תתבטא הנסיכות...
והוא אילץ איפוא את עצמו להתפלל כל השבוע, כדי לומר אחר התפילה 
תחנון (והרי אין טעם לומר תחנון מיד אחר רכיסת הנעלים...) כדי להבליט 

 את נסיכות אי האמירה של ימי שישי...
מתי למען מנין, השכמתי קום... "כל השבוע", הוא מספר היום, "לח

התבזיתי... התפללתי בדבקות... כדי שאי אמירת התחנון בימי שישי תקבל 
יהפוך עצמו  -צורה מלכותית... ומי שלוחם כל השבוע על תפילה במניין 

 ללעג וקלס אם יחלל שבת ויזלזל באיסורי תורה...".
התורה במקדש מלך, צוחק עד עצם  החייל, כיום אברך נכבד, ממרביצי

היום הזה צחוק מאושר, כשהוא נזכר בהלצה המפוכחת של הגאון 
מטשעבין:

"הייתי רחוק מלהיות חלמאי... אבל הגאון השכיל להוביל אותי בהומור 
הדק והאופייני שלו, אל הרובד העמוק ביותר בנפש ה'חיה' שלי: 

 ה"נכבדות" העצמית.
 עבד או אדון

ו. לא פלא, איפוא שהגיעו רבותינו למסקנה, כשסיכמו נחזור לפרשתנ
בקצרה את דינו של עבד עברי: "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו" 

 (קידושין כ ע"א). כלל האומר כולו 'נכבדות'.
משמעות דבריהם היא, שלא זו בלבד שתנאי העבד משתווים לאלו של 

"פ 'כי טוב לו עמך' האדון, גם אם אלו משופרים ביותר כדרשת חז"ל עה
"שלא תהא אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר,  -(דברים טו, טז) 

אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוכין והוא ישן 
על גבי תבן" (קידושין, שם), אלא שיתר על כך, פעמים שתנאי העבד 

העבד הוא עדיפים על אלו של אדוניו, עד שלעומד מן הצד ייראה ש
 האדון, ואילו האדון הוא עבדו.

וכל כך למה? ביארו התוספות (שם) בשם הירושלמי: לפעמים יכול לקרות 
שאין לאדון אלא כר אחד בלבד, ומעתה תתעורר בעיה מי יזכה לשכב על 

אם האדון ישכב על הכר, נמצא מבטל את הציווי שכתוב  -כר יחיד זה? 
תנאי העבד גרועים משלו. ואם תאמר, בתורה "כי טוב לו עמך", שהרי 

הרי זו מידת סדום! נמצא  -שיניחו את הכר, ולא זה ולא זה ישכבו עליו 
שבמקרה כזה האפשרות היחידה שעליה ממליצה התורה היא שהאדון 
ישכב ללא כר, ואילו העבד יתרווח בנוח על הכר היחיד. אם כן, אין כל 

כאילו קנה אדון לעצמו!".הגזמה במה שקבעו חז"ל ש"הקונה עבד עברי 
לאור זכות זו ובמציאות חיים שכזו, סביר להניח שיהיו כאלו עבדים, 
שבעומדם על סף היציאה "לחיים האזרחיים" ישקלו בקור רוח את אשר 
לפניהם, ויחליטו כי בעיניהם עדיף להישאר במצב העבדות. לא היינו 

ו של האדון מופתעים אילו היו כאלו שסברו שמוטב לעבוד תחת פיקוד
הדואג לכל מחסור, מאשר לצאת לשוק החיים הפרוע ולהתמודד בצורה 

 עצמאית עם עתיד שלא ידוע מה הוא צופן בחובו.
התורה צפתה אפשרות זאת מראש, והיא גם לא שללה זאת בצורה 
מוחלטת, למרות שהבחירה בעבדות היא למורת רוחה. את גישתה 

ורה בצוותא לרצוע את אזנו השלילית של התורה לבחירה זו מבטאת הת
של העבד הבוחר בכך: "והגישו אדניו... אל הדלת או אל המזוזה ורצע 

 אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם" (כא, ו).
 מה בין רציעה למזוזה?

אלא שאנו תמהים, מדוע כה שלילי יחס התורה למי שמרצונו בוחר במצב 
עבדות, שכאמור של עבדות? מה פשעו ומה חטאו של מי שהעדיף את ה

הינה כקניין אדון, על פני עצמאות רצופת בעיות? ומה משמעות הרציעה 
ליד הדלת והמזוזה, שבה מתנה התורה את האפשרות להישאר במצב זה 

 של עבדות?
לדעת הרשב"ם (שם) רציעת האוזן היא סמל לעבדות. מי שאינו מצויד 

מעמדו של העם בגדלות פנימית (בבחינת 'ויגבה לבו בדרכי ה'') כיאה ל
הנבחר, עם סגולה, ושחירותו אינה יקרה בעיניו ומוכן להמשיך במעמדו 

ראוי שישפילוהו ויבליטו את עבדותו. רציעה זו אמורה להיות  -כעבד 
ביטוי חיצוני למהותו הפנימית של האדם, שהעדיף תנאים כלכליים על פני 

עבד לחזור חירות. כי במצב של עבדות יש בו כפיה מסוימת. שאם ירצה ה
 בו באמצע הזמן ולהיות בן חורין לא יוכל, ומכך אין רוח התורה נוחה.

ובדבר העובדה שצריכה הרציעה להתבצע דווקא באוזן וליד הדלת 
 והמזוזה, רש"י מצטט את דברי "המכילתא" הגורסת:

"אמר רבן יוחנן בן זכאי: אוזן ששמעה על הר סיני "כי לי בני ישראל 
תירצע... רבי שמשון היה דורש מקרא  -אדון לעצמו עבדים", והלך וקנה 

זה כמין חומר: מה נשתנו דלת ומזוזה מכל הכלים שבבית? אמר הקב"ה: 
דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים, כשפסחתי על המשקוף ועל שתי 

ולא "עבדים לעבדים", והלך  -המזוזות, ואמרתי: "כי לי בני ישראל עבדים" 
 בפניהם".זה וקנה אדון לעצמו יירצע 

מסביר נפלא בעל "מראש צורים": הדלת והמזוזה היו הסימנים המובהקים 
של היציאה ממצרים. הדם שניתן עליהם בליל הסדר הראשון שנערך על 
אדמת מצרים, בישר את היציאה הקרובה משעבוד מצרים לחירות עולם. 
והנה מעשהו של עבד זה מהווה כעין התעלמות מהמשמעות של יציאת 

 מצרים.
אמנם אותו עבד מנמק את סירובו להשתחרר מעבדותו בנימוק ש"אהבתי 
את אדוני ואת אשתי (הכנענית) ואת בני (העבדים)", אבל אם זהו הנימוק, 
אין לך עבדות שפלה מזו. אם המשפחה הכנענית מוצאת מקום בתודעתו 

בולטים בו הסממנים המכוערים של העבדות הפנימית. כל בן חורין יודע  -
ר את חירותו, ולמרות שזו אינה מרשה לו לבוסס בבוץ, הוא לא יוותר לייק

עליה בשום פנים. אם נטיות נפש מגושמות כל כך מהוות גורם של ממש 
אצל יהודי, בליבו פנימה הוא כבר עבד נרצע לתאוותיו, ורציעת האוזן 

 אינה אלא מעשה חיצוני, המבליט את המתרחש במעמקי נפשו.



 

ה 

להבין מדוע מיד לאחר מתן תורה, הפרשה הראשונה  עפ"י עקרון זה נוכל
שנאמרה לעם ישראל היא פרשת "משפטים", וזו פותחת בדיני העבד 
והאמה העבריים. מסביר "הבית ישראל" שסיבת הדבר שהצביע על 
עיקרון המחויבות להיות משועבדים כליל לעבודתו של מקום. ביציאת 

י לי בני ישראל עבדים", ואל מצרים נקבע הכלל הגדול (ויקרא כה, נה) "כ
לו לאדם מישראל להמיר עבדות רצויה זו, בהשתעבדות לבשר ודם או 

ולא עבדים לעבדים" (רש"י שמות  -"עבדי הם  -לקניינים חומריים כלשהם 
 כא, ו).

 תעוזה יהודית
אשר  -בימי השואה הנוראה, בה עלה הכורת על עמנו, ניסו אותם חיות 

בגופו ויותר מכך  -יד להרוג ולאבד את היהודי השחיתו דמות אנוש, להשמ
את נפשו הרוממה. באותם ימים, התפזרו להם סיפורי המופת העצומים 
אשר הם לקח לכל הבאים אחריהם. סיפורי גבורה של אלו אשר רוחם 
גברה על אותו דרקון רצחני ושפל, ובזכותם הוקם הדור הבא. דור, אשר 

 בהר ה', תוך דבקות במשימה. יש בו הרצון האמיתי להמשיך ולעלות
ומעשה ביהודי חסיד אמיתי, ר' לייבל קוטנר, חסיד מכבשונה של פולין 
החסידית, אשר היה באחד הצריפים במחנה העבודה, בו עבדו תחת צו 

 הנוגשים על ייצור של ציוד וכלי תחמושת.
שתים עשרה שעות של משמרת, עדיין לא הגיעו לקיצן. והנה, שבתה 

 מה השתררה במקום.המכונה! ודמ
הנאצי הממונה ימ"ש, מיד שת ליבו לתקלה. הוא התכעס מאוד. התבונן 
בכל העובדים, תר בעיניו אחר קרבן צפוי. אחר התקרב אל ר' לייבל ובקול 

 נחרץ דרש ממנו לתקן מכונה זו.
היהודי החסיד אשר לא ידע מאום בהלכות מכונות, הביע תדהמתו: איך 

 זו על חלקיה??יידע לתקן מכונה עדינה 
ואותו רשע, באכזריות ידועה לשימצה, אמר: 'די ביסט א יודע? (אתה 

 יהודי?) קאנסט טו!' (אתה יודע ויכול!).
כל אותו לילה עמד ר' לייבל וחיבר ותיקן וניסה והלחים, ושב ופירק 
ובינתיים הצטנפו כולם בפחד ניכר. עד שלבסוף נשמע מחדש קול שקשוק 

אותו קלגס והתבונן במכונה הפועלת, אפילו הוא לא  כשנכנס      המכונה.
דרשו. אבל שהם  -האמין. הרי לדרוש מן היהודים את מה שאי אפשר 

זיהה ר' ליבל את מבט ההפתעה בעיניו     באמת יצליחו לעשות זאת?
 כולם עצרו נשימתם. איך הוא מעז?!    התקרב בנחישות ודרש תשלום.

בלתי צפויה, רק שאל בתנועת יד והנאצי, כל כך מופתע מהתעוזה ה
       איך יגיב אותו רשע? נבהלו כולם.      סיבובית: מה? דרש ר' לייבל סיגריות!

ובמוכנות של מי שפשוט לא ציפה למה שקורה, הכניס הנאצי ידו לכיסו 
 והוציא את ה"תשלום" הנדרש.

ם אך יצא אותו אכזר מן הצריף, הסב ר' לייבל את פניו כלפי כל החולקי
עמו משמרת העבודה הארוכה הזו, ואמר להם כשהוא מנופף בסיגריות: 

 די ביסט א יּודע? קאנסט טו!
כשברצונו לרמוז: יהודים אנו, ויכולים אנו להם! אסור להשחיח קומה. 

 עלינו לשמור על שלהבתנו הבוערת! גם במקום בו בוער כבשן הפשע!
 (בנועם שיח)                                              

 
 (כא, ז) וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים

הרעיון המוסרי הנפלא אשר חבוי בפסוק זה מהוה עבורנו מורה דרך 
לתפקידנו בעולם בתקופה זו, בה רב החושך על האור, ומתי מעט בלבד 

 בבוראם:מבין כל באי עולם, דבקים 
הקב"ה נתן לישראל את בתו, הלא היא התורה  -"וכי ימכר איש את בתו" 

הקדושה, אולם למרות נתינה זו הוא עדין מתקשה להפרד ממנה כפי 
שאומר המדרש (שמות רבה לג, א) "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל 

 משל למה הדבר דומה? -תעזבו" 
ם ונטלה, בקש לילך לו "למלך שהיתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכי
יחידית היא... לפרוש  -לארצו ולטול לאשתו. אמר לו: בתי שנתתי לך 

איני יכול, לפי שהיא אשתך. אלא,  -איני יכול, לומר לך 'אל תטלה'  -ממנה 
שכל מקום שאתה הולך, קיטון אחד עשה לי שאדור  -זו טובה עשה לי 

 אצלכם שאיני יכול להניח את בתי".
ר להם, לישראל: נתתי לכם את בתי היחידה, את התורה כך הקב"ה אומ

הקדושה, אך איני יכול לפרוש ממנה, עשו לי, אפוא, קיטון קטן, כדי 
 "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". -שאוכל לדור אתכם 

אבל לא כל ישראל מצליחים להבין עד כמה המתנה שבידם מיוחדת היא. 
ה רק לקראת התורה, משל הם מניחים אותה בארון קודש ומוציאים אות
 ולכי חזרה למקומך... -היו אומרים לה: צאי, אמרי מה שיש לך לומר 

אנא מכם, נהגו בה  -לפיכך, בא הקב"ה ומצוה: "לא תצא כצאת העבדים" 
 מנהג של כבוד, ולא כעבד בזוי!

התנהגות מכובדת כלפי התורה הקדושה אינה מתבטאת רק בסממנים 
שאותה מעניק האדם לדבריה של התורה, חיצוניים, כי אם בחשיבות 

ובאופן שבו הוא מקבל את דבריה, גם אם הדבר כוך מצדו במאמצים 
 מרובים.

 אך מזלן שונה היה. -כדוגמת אותן שתי אחיות אשר נולדו בבית אחד 
לאחת היה בעל עשיר שהצליח מאד בעסקיו, וחי חיי עושר ורוחה, כשהוא 

 -ולקשטה בתכשיטים יקרי ערך  דואג להלביש את אשתו במיטב הבגדים
 אך מתייחס אליה בזלזול רב, מבלי לשמוע ולהאזין לעצותיה.

ואלו לשניה היה בעל שלא הצליח לפרנס את בני הבית, ודחוקה היתה עד 
מאד, אך לעומת זאת היה נותן כבוד רב לרעיתו, שומע בתשומת לב את 

 דבריה, ומתיעץ אתה מתוך הערכת אמת לשקול דעתה.
 הימים הגיעה האחות העניה לבקר את אחותה העשירה.באחד 

"הוי אחותי", נצצו עיניה, "כמה טוב לך! בית מפואר יש לך! טבעות יקרות 
 את עונדת על אצבעותיך! את לבושה היטב! ו...".

איני שוה  -"אל תקנאי בי", קטעה אותה אחותה, "אמנם הכל נוצץ, אך אני 
נו מתיעץ אתי, אין מקום להשוות מאומה. איש אינו מקשיב לי, בעלי אי
 בין החיים העלובים שלי, לחייך שלך!".

הנה כי כן, יכול האדם להניח את ספר התורה בארון קודש מחופה 
ובכל זאת לא לשמוע לדעתה של התורה כלל, ולהתיחס אליה  -ביהלומים 

 ביחס מבזה ומשפיל של עבדים.
העבדים", שימו את  באה, אפוא, התורה ומזהירה אותנו: "לא תצא כצאת

אלו הם  -דעת התורה בראש מעיניכם, ותנו לה לכון אתכם בכל אשר תפנו 
 החיים המתוקנים שאותם מבקש הקב"ה שתחיו!

 לעתים נדמה, שחיים מתוקנים מעין אלו הם חלום באספמיא...
רוב רובו של העם היהודי רחוק משמירת המצוות, ודעת התורה אינה זוכה 

ם למרות המצב הקודר, לכאורה, מחובתנו לדעת כי כלל להתיחסות, אול
 אין מקום ליאוש כלל!

הרב פרידמן מרכסים ספר בהקשר לכך, כי הוא הזדמן לנסיעה לארצות 
הברית דרך אירופה בשנים עברו, כאשר כרטיסי הטיסה היו בעלי ספח 

 המיועד לתלישה בידי הפקיד.
, והנה הוא צ"לזהוא מצא את עצמו עומד מאחורי רבי יעקב גלינסקי 

רואה, שהפקיד מעיף מבט אל הכרטיס וכשמבט חמור סבר בעיניו הוא 
 אור לו: "אינך יכול לנסוע, חסרה כאן חתימה..."

רבי יעקב לא הבין אנגלית, אבל את הבעיה הבין גם הבין. הוא הסתובב אל 
 אני אהיה שם..." -הרב פרידמן ואמר לו: "תגיד לו, שאם ה' רוצה 

לא אמר דבר, בחשש מה הוא התקרב והגיש את הכרטיס הרב פרידמן 
 שלו לפקיד, ובאנחת רוחה ראה שהפקיד מאשר לו את הכניסה.

ממשיך הרב פרידמן בספורו  -"התפללתי ערבית במנין שהתארגן במקום" 
"ולאחר מכן עליתי למטוס, כשלתדהמתי אני מגלה את רבי יעקב ישוב  -

 שם...
לך שאם ה' ירצה אני אהיה כאן? אתה כשראה אותי אמר: "נו, אמרתי 

רואה שאסור להתיאש? שב כאן, ואספר לך מנין שאבתי את האמונה הזו" 
- 

מולוטוב -לאחר הסכם ריבנטרופ -פתח ואמר  -למדתי בביאליסטוק 
נשארה ליטא חופשית, אך עד מהרה כבשו הרוסים את המקום והחלו 

הועלינו לרכבת בדרך  להתנכל לבני הישיבות, ולא חלף זמן רב עד שכולנו
 לסיביר.

נסענו במשך עשרה ימים או יותר כבהמות... הרוסים לא הרשו לצאת מן 
ואז עצרה  הקרון אפילו לצרכים הבסיסיים ביותר, והסבל היה בל יתואר.

 הרכבת בסיביר, והבנו כי יכול להיות גרוע יותר.
לא  חמש עשרה שנה היינו בסיביר, כלואים ללא כל סיבה נראית לעין.

ידענו, שהמאסר בפינה הקפואה הזו מציל אותנו ממות בטוח בתאי הגזים 
של הנאצים הארורים, אשר במבצע ברברוסה כבשו את כל רוסיה עד 

 סטלינגרד.
 -בכל אותן שנים ארוכות ומיסרות היה לי חלום אחד שלוה אותי תמיד 

יום אחד, כך חלמתי, אצא מכאן ואז אפגוש את אמא שלי... אנשק את 
ידה ואומר לה: "אמא, אמא שלי, תודה רבה לך על שחסכת את פרוסת 

 הלחם האחרונה שלך, כדי לשכור לי מלמד טוב".
אבל כשהגעתי לבסוף לארץ, לא פגשתי את אמא שלי, ולא את אבא, לא 

 כולם, כולם נותרו שם, דוממים וקפואים לנצח... -את אחי ולא את אחיותי 
לא רציתי לחיות יותר. לא ידעתי מה לעשות עם  -כשהטרגדיה נודעה לי 

עצמי, והייתי אפוף ביאוש מוחלט. לבסוף יעץ לי מישהו ללכת ל"חזון 
 איש", ואני שמעתי לעצתו והלכתי.

ה'חזון איש' שמע את כל מה שהיה לי לומר, ואמר לי: אני רוצה לספר לך 
סיפור:

סק לפרנסתו במסחר. מידי שנה בשנה היה בליטא חי יהודי שקט ורגוע, שע
היהודי לווה סכום כסף גדול, נוסע ליריד לקובנא, שם היה מחדש את כל 



 

 ו 

מאגרי הסחורה שלו, ובמהלך השנה כולה היה מוכר את הסחורה שקנה, 
 מכסה את ההלואה שלקח, ומפרנס בכבוד את בני ביתו.

שכב, ושוב לא באחת השנים, לאחר שדאג לעצמו להלואה, נפל היהודי למ
יכול היה לנסוע ליריד כהרגלו. בלית ברירה קרא לאשתו ואמר: ראי נא, יש 
דברים שאיני יכול לותר עליהם, ובכל זאת אין ביכלתי לנסוע, לכן אבקשך 

 לקחת את הכסף ולנסוע במקומי.
האשה הסכימה, האזינה בתשומת לב לכל ההוראות שנתן לה, נטלה את 

 והלכה. -ירות, הכניסה לתיקה הכסף וצררה אותו בשתי צר
ההמולה שקדמה את פניה של אשה זו, אשר מעולם לא יצאה מן הכפר, גרמה 
לה לאבד את עשתונותיה, והיא צנחה תחתיה מעולפת. דקות ספורות שכבה 
כך, עד שרוחה שבה אליה, ומאחר שידעה שאין לה כל בררה אחרת, קמה 

 והחלה ללכת.
אה מוכר, שנראה היה לה שנתן לסמוך על היא טייל בין הדוכנים, עד שמצ

המלה שלו, החלו להתמקח אתו, וכששניהם הגיעו לעמק השוה, פתחה את 
 תיקה כדי להוציא משם את הכסף, ולחרדתה היא מגלה ש... אין כסף...

איפה הכסף? ידיה רעדו כששפכה את תכולת התיק על הארץ, אולם כל 
ל הנראה, כשהתעלפה, נפל הצרור, ככ - - -החיפושים לא העלו דבר. אין כסף 

 -הכסף כלל אינו שלי!         ומישהו זדון לב נצל את המצב, לקח אותו והלך...
       מה יהיה על ילדי הרעבים ועל בעלי החולה?! -החלה האשה זועקת 

צעקותיה משכו תשומת לב משאר הנוכחים, ולא חלף זמן רב, עד שהגיעה 
כשהגיעו אליו שאלה        ים את הכסף.עדות מהימנה על אדם שנראה מר

     "אבל הוא שלי..." -השיב האיש  -"כן"      אותו האשה: "מצאת את הכסף?"
הסכים  -"כן"       נתנה האשה את הסימנים. -"הוא היה עטוף בשתי צרירות" 

"אבל הלכה היא, שאדם שמצא כסף בעיר שרובה גויים הוא שלו,  -המוצא 
משום שמסתבר שהמאבד הוא גוי, והשניה, משום משתי סבות: האחת, 

שככל הנראה המאבד התייאש, כי שער שגוי ימצא את זה ולעולם לא יחזיר. 
ואם זו ההלכה, הרי שהכסף שמצאתי שייך לי בדין! ואין שום סיבה שאחזיר 

 לך אותו".
 אבל הוא בשלו.           האשה צעקה: "רחם עלי, הכסף אינו שלי!"

יהם אל רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבה של קובנא. הרב שמע לבסוף הלכו שנ
את טענות האשה, ולאחר מכן את דברי המוצא, שטען: "היא צועקת שארחם 
עליה, ואני כמובן, מרחם עליה, אך לא יותר מאשר אני מרחם על ילדי שלי... 

אין  -חלילה לי מלגעת ברכות שאינו שלי, אבל רכוש שמצד ההלכה הוא שלי 
אותר עליה משום רחמים... בביתי ארבע בנות מתבגרות, וסבור אני סיבה ש

 שהרחמים עליהם קודמים לרחמים על אותה אשה זרה".
רבי יצחק אלחנן הורה לו להחזיר מיד את הכסף ואמר כי אחר כך יסביר לו 
מדוע, ואכן לאחר שהחזיר אמר לו: "כל הסיבה לדין 'הרי אלו שלו' הוא משום 

ר התיאש, אך במקרה זה הכסף אינו של האשה, אלא של שבודאי הבעלים כב
בעלה, ומאחר שבעלה כלל אינו יודע שהוא אבד את הכסף, אין היא בעלת 

 הבית על היאוש כלל! וממילא הכסף אינו שלך!"
בשלב זה הרים ה"חזון איש" את עיני קדשו אל הבחור השבור שמולו ואמר: 

הבית על העולם?? הלא העולם "וכי אתה בעל הבית להתיאש?? וכי אתה בעל 
 הוא של הקב"ה, וכל זמן שהוא הבעלים, הרי שאין מקום ליאוש כלל!".

"אזרתי את האמונה והבטחון  -סיים רבי יעקב גלינסקי את ספורו  -"מכח זה" 
והוא  -שאם הקב"ה רוצה שאעלה על המטוס, אין מקום ליאוש! הוא הבעלים 

 המחליט!"
מקום ליאש על מצבו, הבה ונתן לבורא העולם  ואף אנו צריכים לדעת, שאין

 -'לסדר' את העולם באופן הטוב ביותר, ונתמקד במה שאנו צריכים לעשות 
בידיעה שאין לנו חיים ללא התורה הקדושה, ובדבקות האמתית באבינו 

    שבשמים.
 (ומתוק האור)              

 
אמר לו הקדוש ברוך (שמות כא, א),  "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

הוא למשה: לא תעלה על דעתו לומר, אשנה להם הפרק וההלכה שתים או 
שלוש פעמים עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם 
טעמי הדבר ופרושו. לכך נאמר: "אשר תשים לפניהם", כשלחן הערוך ומוכן 

 לאכול לפני האדם (רש"י).
 לא מובן.

ומשנן, לא רק שתים ושלוש פעמים אלא ארבע (ערובין נד משה רבינו יושב 
ע"ב). וכעת שיתעמקו וישכילו, יחתרו לטעמים ולהשלכות, "ישוטטו רבים 
ותרבה הדעת". וכי מה יש להם לעשות, לדור דעה אוכלי המן שלא חסרו דבר. 

 שיעמלו קצת! אם יתקשו, ויגיעו למבוי סתום, שיבואו...
 טריח עצמו ולהבינם טעמי הדבר ופרושו!ולא, אלא על משה רבינו לה

לדעתי, אין זה דין פרטי בתלמוד תורה, אלא דין כללי במצות החסד,      -מדוע 
 וחובת ההליכה בדרכי הבורא.

ששנינו (ערכין טז ע"ב) עד היכן תכלית יסורים, אפילו הושיט ידו לכיס ליטול 
 -דו לכיס שלש מטבעות ועלו בידו שתים, וחייב לטרוח ולהשיב שוב י

 וכבר יסורים הם!
 אלמלא היה חוטא, לא היה הבורא יתברך מטריחו להושיט ידו פעמיים לכיסו.

ותמהו: הלא הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכסף, וגם את היד ואת הכיס, אז 
יואיל לטרוח מעט. לפחות זאת יעשה. האם צריך להכניס לידו את הסכום 

 המדויק?!
 אתה עושה חסד, עשהו בשלמות!כש וזהו, שהתשובה היא: כן!

בגן העדן היו מלאכים צולים עבור האדם בשר ומסננים לו יין (סנהדרין נט 
ע"ב). רק בחטאו הוצרך לעשר עבודות בפת (ברכות נח ע"א), וכשיותקן 
החטא תוציא הארץ גלוסקאות מוכנות. כך מורה לנו הבורא יתברך את 

 שלמות החסד.
 -אחר הארוחה איזה בעל אינו מפנה מהשולחן ל

 השלמות היא, להדיח את הכלים!
והמדובר, כמובן, כשרעיתו אכלה לבדה. כי אם הוא אכל עמה, אין זה שייך 

 לחסד!
 -וידוע המעשה 

אחד מבני חבורת פשיסחא נסע לסחור ביריד דאנציג. היו שם סוחרים יהודים 
כסף רבים, וכולם עשו חיל בעסקיהם והרויחו הון רב. אחד מהם לווה סכום 

גדול כדי לסחור בו, וכבואו נגנב ממנו כל כספו. עולמו חשך עליו. לא זו בלבד 
שלא היה לו במה לסחור וראה בעינים כלות איך חבריו סוחרים ומתעשרים, 

 עוד ישוב לביתו כבעל חוב ויצטרך חלילה לבריות!
מאה סוחרים למשתה, מסיבת סיום,  כשהיריד ננעל, זימן החסיד הפשיסחאי

ואותו סוחר אומלל ביניהם. משאכלו ושתו והיטיבו ליבם, קם ואמר: "רבותי, 
כולנו סחרנו ועשינו חיל במסחרנו, חוזרים לבתינו ששים ושמחים. והנה עמנו 
חבר, שכספו נגנב ברובו, מכספי ההלואות. עשרת אלפים רובלים אותם חייב 

 -לם ולשלשם, והנה גם הקרן אבדה הוא להחזיר. קיוה להכפי
בואו נחלצו ממצבו הביש. מאה אנו, כל אחד יתרום לו מאתים רובלים, וישוב 

 שמח לעירו!"
תוך כדי דיבור הסיר את כובעו והפכו, הניח בתוכו מאתים רובלים וסבב מאחד 

: "יש לשני, הכובע נגדש בשטרות ומסרן לסוחר ההמום, באמרו בבדיחותא
כאן תשעה עשר אלף ושמונה מאות רובלים. את המאתים האחרונים תתרום 
אתה, ותשלים את הסכום. שהרי עכשיו עשר אתה, וחייב גם אתה במצות 

 צדקה"...
כשהגיע אותו סוחר לפשיסחא, אמר לו רבו: "שמעתי מה שעשית, איך 
ו חילצת את הסוחר מאסונו, אבל יש לי ביקורת על כך ששיתפת גם אות

 -במגבית 
   כי חסד, יש לעשות בשלמות!"...

 (והגדת)  

 
(שמות כא, יט), מכאן נתנה רשות לרופא לרפא (בבא קמא פה  "ורפא ירפא"

ע"ב). על הרופא לדעת, שלא התעודה הממוסגרת שבלשכתו ולא רשיון 
משרד הבריאות העניקו לו את הרשות לרפא. "מכאן", מהתורה ומנותן 

 את רשיונו! התורה, מקבל הוא
 -ואספר 

לפני כמה שנים אבדתי את השמיע באזני, לא אליכם. חידק התבית, ומאן 
לעזוב, אין לי טענות עליו. הגמרא אומרת (עבודה זרה נה ע"א) שכאשר 
שולחים חולי, משביעים אותו מתי יצא ועל ידי מי. כנראה קיבל רשות 

ל: "כבוד הרב, מדוע להשאר. הרופא, מכל מקום, טיפל במסירות. יום אחד שא
 כתוב (קדושין פב ע"א) טוב שברופאים לגיהנום?"

ראה שלא עניתי, והבין שלא שמעתי. חזר על השאלה בקול גבוה יותר. 
 בתנועות שפתיים מודגשות. לא עניתי.

הבין שחלה הרעה בשמיעה, וחזר בצעקה. כל המחלקה שמעה. אם אמשיך 
      שמעתי".לשתוק יביא ציוד הגברה. אמרתי: "שמעתי, 

 "אז למה אינך עונה?"
 "כי מה זה נוגע לך? תביא את הטוב שברופאים, ואענה לו"...

הוא לא נפגע, הבין שזו בדיחה. לרגע לא עלה בדעתו שבאמת אינו הטוב 
 שברופאים. 

 "וכעת ברצינות", ביקש.
ראיתי שקל יותר לענות לו מאשר לשכנעו שיש רופאים מומחים ממנו. 

 -"פרושים רבים יש, ואומר לך אחד מהם אמרתי לו: 
רופא קטן, ידוע שכוחו מוגבל. מבקש הוא עזרת שמים ברפואתו, ומכוון 
בברכת "רפאנו" שבתפילת שמונה עשרה. אבל הטוב שברופאים סבור שהוא 
כל יכול, ובידו לרפאות גם בלי עזרת שמים, ולפיכך אינו מכוון ב"רפאינו". 

ברכות, כמנין "טוב". ולכן שולחים אותו  ונמצא שגביו יש רק שבע עשרה
 -לגיהנום, כי סומך הוא על עצמו בלבד 

ולכך התכוונתי כשאמרתי שאינך הטוב שברופאים. כי יודע אתה שאינך כל 
 יכול. והראיה, שעדיין איני שומע"...

הגמרא (עבודה זרה נה ע"א) דורשת, מאי דכתיב "מכות גדולות ונאמנות, 
" (דברים כח, נט), רעים בשליחותם ונאמנים בשבועתם. וחליים רעים ונאמנים

שבשעה שמשגרים יסורים על האדם משביעים אותם שלא ילכו אלא ביום 
פלוני, ולא יצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני 

- 



 

 ז 

הרופא אינו אלא שליח ההשגחה להסיר את המחלה, ותו לא! יש לו להחזיק 
עצמו בדיוק כפי ש"יום פלוני ושעה פלונית" יכולים להחזיק טובה טובה ל

 לעצמם, שבהם סרה המחלה!
ואספר על מקרה שהכעיס אותי. הייתי באיזו שמחה, ושולחן ה'מזרח' היה 
מלא וגדוש בגדולי תורה, ראשי ישיבות ורבנים, לא היה מקום לתקוע סיכה, 

חשיבות. ואיך לא, אם בעל כמו שאומרים. ואז נכנס רופא דתי, בכזו הרגשת 
געתם, איזה ההשמחה מיהר לקראתו: "הו, איזה אורח, רבי פלוני, תודה ש

כבוד". ומיד, כמובן, לשולחן הכבוד. אבל הוא מלא וגדוש. הקים ממקומו 
ראש כולל נכבד, והרופא עומד וצופה, שהרי אין דבר טבעי יותר. חסד עשה, 

 שהסתפק במקום אחד!
עה בכבוד התורה. ולא פחות מכך העיד על אפיו של זה קומם, בגלל הפגי

האדם. כי מי שבטוח שהכל חייבים לפנות לו מקומם ודאי לא יפנה למתחרהו 
בבקשת ייעוץ ושאלה לחוות דעת, שהרי הוא ואין בלתו. וזו הסיבה ש"טוב 

 שברופאים לגיהנום". מי שבטוח שהוא הטוב והנעלה מכולם!
 בקשו שאדבר, אומר כמה מלים.

קמתי ואמרתי: "יש, ברוך השם, רופאים משלנו, שומרי תורה ומצוות. אינם 
מתיימרים להיות פוסקי הלכות וגדולי הדור, ועם זאת קוראים להם ברוב כבוד 
רבי פלוני. שיהיה. אבל יש לי שאלה: היה רופא מומחה שהיה גם גדול הדור, 

בי שמואל, האם מדוע לא כינוהו ר -"רבנו שבבבל" (חולין צה ע"ב), שמואל 
 נופל הוא בחשיבותו מהרופא דנן?!"

 -ובענין זה אספר 
הייתי פעם במסיבה אחת עם דוקטור משה רוטשילד הי"ו, מייסד בית 
: הרפואה "מעייני הישועה". נשאתי דברים, והזכרתי את מאמר שמואל

יכול לומר  ירדעא, עירו. ותמהתי: גם אינהננהירים לי שבילי דרקיע כשבילי 
ים לי שבילי רקיע כשבילי בני ברק. כי עשרות שנים אני מתגורר בה, שנהיר

ואיני מכיר את רחובותיה! מהיכן הכיר שמואל את סמטאות עירו? לכאורה, 
 לא היה עליו להכיר אלא את הדרך מביתו לבית המדרש!

ושתי תשובות בדבר. הראשונה: שהיה ראש ישיבה. וממילא הוצרך לדפוק 
יר כל הכתובות. והשניה, שהיה דיין מומחה לדיני על פתחי נדיבים, והכ

ממונות. וממילא הכיר כל הבניות החריגות בעיר, זה הזיק את שכניו ברחוב 
פלוני בהיזק ראיה, ולזה לא נתנו לבנות על הגג... כולם הגיעו אליו, שיפסוק 

 ביניהם בדיני תורה...
יה רופא התערב דוקטור רוטשילד ואמר: לדעתי הסיבה מפני ששמואל ה

(בבא מציעא פה ע"ב), ורופא חייב לדעת את כל רחובות וסמטאות העיר, 
 שלא יתמהמה כשיקראוהו באופן בהול!...

על כל פנים, נחזור לעניננו: מדוע שמואל, שהיה גם ראש ישיבה, גם דיין 
מומחה וגם רופא נודע לא זכה שיקראוהו: "רבי שמואל", והרופא דנן זכה 

 -לכך?!" 
 רחו פניו, חשוב הוא משמואל האמורא!אח, כמה ז

 -המשכתי ואמרתי 
"אבל, רבותי, התשובה נתנה לנו במשנה מפורשת! אבדת רבו ואבדת אביו, 
אבדת רבו קודמת. שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם 

 הבא (בבא מציעא פ"ב מי"א).
ה, לכן כינוהו מעתה, שמואל היה רופא שהביא את החולים לחיי העולם הז

רבי. אבל יש רופאים שמביאים את חוליהם לחיי עולם הבא, ונאה לקרותם 
   רבי!"...

 (והגדת)
ישנה בתורה מצוה, בדיני נזיקין ... כאשר אדם נתפס גונב שור או שה, טבחו 

ומכרו... משלם תשלומי ארבעה וחמישה... למה משלם תשלומי ארבעה 
 וחמישה  ?

 של כח גדול כמה וראה בא מאיר רבי אמר -עט, ב} מביאה הגמרא {מסכת ב"ק
 ארבעה ממלאכתו ביטלו שלא שה חמשה ממלאכתו שביטלו שור מלאכה

 השה לא עושה שום דבר... רק יושב בשדה כל הזמן, ואוכל סביונים...
... ביטלת אותו ממלאכה/ גנבת אותו... אבל השור, אתה לוקח אותו וחורש איתו

אתה משלם תוספת לקנס , על זה שביטלת את השור ממלאכתו... לכן אתה 
 משלם על השור, פי חמש. 

 חמשה ברגליו שהלך שור הבריות כבוד גדול כמה וראה בא זכאי בן יוחנן רבן אמר
 ארבעה כתיפו עלשהרכיבו שה

עשרים אחוז... על שור אתה  בדיוק להיפך... על שה אתה מקבל הנחה של
משלם פי חמש... גם על שה היית צריך לשם אותו דבר, רק עושים לך הנחה... 

 למה עושים לך הנחה ???
 כי ברגע שהגנב גנב את השה... הוא שם אותו על הכתף... הוא התבייש ...

 על בושה, קיבלת הנחה של עשרים אחוז !
על הכתפיים ... לכן, אתה מקבל היות "והתבזה" ... זה מבייש לקחת כיבשה 

 הנחה של עשרים אחוז...
אם לומר את האמת... קוראים את הדברים האלו... ולא מבינים מה כתוב 

 כאן..."השה, סוחבים אותו על הכתפיים... מקבלים הנחה של עשרים אחוז?! " 
 זה ביזיון לקחת שה על הכתפיים ?!

 ם ...  כך כתוב במדרש !גדול הדור... משה רבינו...לקח שה על הכתפיי
 משה רבינו התבזה ?!

 מי שיודע כך להנהיג את הצאן, הוא יהיה מנהיג של כלל ישראל ! –אמר הקב"ה 

 גדול הדור לוקח כבשה על הכתפיים... בושה ?! 
נגיד כשמשה רבינו עשה את זה ... זה לא היה בושה... אבל היום זה בושה ... 

 למה ?
תעסק בחקלאות , רוצה לקחת כבשה... הכבשה לא תלכו ותראו היום, כל מי שמ

 רצה... אין לה כוח...
 אם תלך בקצב שלה, יגמר לך היום... מה עושים ?

 מרימים אותה על הכתפיים... שתי רגלים ימין... שתי רגלים שמאל , והולכים !
 איזה בושה יש לגנב בזה ?!

 בושה. על בושה עשרים אחוז פחות... –זכאי אומר -ר' יוחנן בן
 כל בושה זה ככה ? –אני רוצה לשאול אתכם 

 גנב עולה על המרזב... תופסים אותו... נקרעו לו המכנסיים...
הוא מגיע לשופט "כבוד השופט, אל תשאל איזה ביזיונות ... ירדתי מהמרזב, 

 נקרע לי המכנס... בבקשה ממך, עשרים אחוז הנחה..." 
 ממתי קריטריון לגבי העונש, זה תלוי אם הוא התבייש או לא ?! מה זה ?!

יגיד לו השופט "אל תעלה על מרזבים... לא יקרעו לך המכנסיים.... לא תצטרך 
 להתבייש ! "

 אדם ביזה את עצמו ! מה זה ההנחה הזאת ?!
אם הוא גנב, אז מגיע לו  – ר' אליהו לופיאן מעמיק את השאלה, ואומר עוד יותר

 כפול ! איך אתה לא מתבייש לגנוב !?עונש 
 אם אתה רואה שהוא סוחב על הגב את השה, זאת אומרת שהוא לא התבייש ! 

מילא, אם הוא היה מכניס לתוך שק... אז באמת, אתה מבין שהוא מתבייש... 
 אבל הוא סחב אותו על הגב, איזה בושה יש לו !?
י תורת הנפש" יכל לומר דבר בא ר' אליהו לופיאן, ואומר יסוד נורא... שרק "אב

 כזה... אלו דברים שכנראה, נשגבים מבינתנו ...
תדע לך, אדם ששואל שאלות כאלה, זה אדם שלא  – אומר ר' אליהו לופיאן

 יודע מה נעשה בליבו של אדם... 
 האדם {שמואל א'. טז, ז} כיאדם מסתכל בעיניים, כמו שכתוב בספר שמואל 

 ... רק הקב"ה רואה, מה נעשה בליבו של אדם.ללבב וה' יראה לעינים יראה
ראש עבריינים, שנראה לך כמו מלך  -כל גנגסטר – אומר ר' אליהו לופיאן

העולם... יש לו מרצדס עם גג פתוח...נועל נעלי קרוקודיל... הולך עם מלבורו... 
גורמטים ו"חי" על הצוואר ... תדע לך, כשהוא נמצא בארבע אמות בביתו, הוא 

 כול על תפקידו "איך אני נראה כגנב... איך מסתכלים עליי בחוץ..."מרגיש א
כשהוא בא לשוק הכרמל... שזה ה"מעוז" שלו... אז כולם רועדים וצועקים "הכל 

בזול...הכל בזול" , כי ה"שריף" הגיע... אבל כשהוא הולך הביתה, והוא נמצא 
ע ישלחו לו בתוך ארבע אמותיו... ולמטה נמצא השוטר, שמפחד שלא עוד רג

 טיל לאו, וירימו לו את הבנין  ...
 כשהוא יושב עם אשתו והילדים, הוא מתבייש במצב שבו הוא נמצא !

 אלה הדברים שכותב ר' אליהו לופיאן.
לב עפ"י הדברים האלה, נוכל להבין בע"ה, את המשך הדברים שהוא כותב בספר 

 :אליהו
ה ... שהוא שברא את האדם, בא ואסביר לך, רק הקב" – כותב ר' אליהו לופיאן

ויודע את טבעו, יכל לקבוע הלכה כזאת, שהגנב שהתבזה, מקבל עשרים אחוז 
 פחות בעונש, כי הוא התבזה...

אתה כלפי חוץ, לא רואה כלום... אתה לא רואה עליו שום בושה... הוא סוחב 
י עליו את הכבש כמו כולם... אבל אני הקב"ה, שאני יודע מה שבלבו של אדם, אנ

 אומר לך... האדם הזה בוש ונכלם כשהוא חוזר הביתה ! 
 דע לך, בלב שלו פנימה, האדם הזה אכול !

כשהקב"ה מודד עבירה, ומודד מצוה ... הוא מודד אותה לפי הצער, לפי העלבון, 
 ולפי ההנאה שהיה לו, הן בעבירה והן במצוה.

 –בלזר , ששאל שאלה עצומה  שמעתי בר' איצל'ה – אומר ר' אליהו לופיאן
 ארוסה שזינתה, דינה בסקילה... ונשואה שזינתה, דינה בחנק... 

זה בדיוק ההיפך, הרי ארוסה עדין לא גרה אצלו, העונש  –שאל ר' איצל'ה בלזר 
 שלה יותר חמור ?! למה זה בדיוק להיפך ?

ון. היסוד, של ההנאה בעבירה... גם זה בא בחשב –אמר לי ר' איצל'ה בלזר 
בשעה שהיא ארוסה, היא יכלה ליהנות ממעשה העבירה, כי אין אימת בעלה 

עליה... אבל כשהיא נשואה, אימת בעלה עליה, ההנאה בעבירה לא היתה 
 מושלמת !

הקב"ה בוחן כליות ולב, ברבדים הכי נמוכים... להבין כל עבירה, כמה הנאה היה 
בא לידי מנין... והדבר הוא דק בה, גם חרטה היה בה, כמה צער היה בה... כל דבר 

 מן דק ע"י נבדק. 
 אם כך זה בעבירה, על אחת כמה וכמה, במצוה !

אדם הולך לעשות מצוה, והוא מתבזה בקיומה  – ולא יבוש מפני המלעיגים עליו
{מסכת של מצוה... אדם עושה מצוה, ויש לו צער בקיומה... אומרת המשנה 

טוב אחד בצער, ממאה שלא בצער !אגראצעראאבות ה, כג} לפום
 נוכל להוסיף על זה, עוד נדבך אחד:

 בפרשת השבוע שלנו, פותחת הפרשה בעבד עברי שנמכר בגניבתו ... 
גנב שנתפס, ואין לו ממה לשלם את הגניבה ... מוכרים אותו לעבד... מי קונה 

 עבד ???
 אדם שהוא בעל מעמד... אדם מרומם מעלה... למה ?

 מרים, שאדם שקונה לעצמו עבד, קונה אדון לעצמו.כי חז"ל או
 עמך עמך לו טוב כי}  טז-טו דברים{ -אומרת הגמרא {מסכת קידושין כ, א}

 אתה קיבר פת אוכל והוא נקיה פת אוכל אתה תהא שלא במשתה ועמך במאכל
 התבן גבי על ישן והוא מוכים גבי על ישן אתה חדש יין שותה והוא ישן יין שותה
 לעצמו אדון כקונה עברי עבד הקונה כל אמרו מכאן
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 רבותי, זה דבר שלא יאומן...
ראש חודש... אדם רוצה לקנות לכל המשפחה לחמניות... הוא מגיע למאפיה... 

 נשארה רק לחמניה אחת ולחם שחור..."נו לפחות לחמניה אחת..."
יושבים מסביב לשולחן... "מי אוכל את הלחמניה ?"

 .. אני אבא..." ויושב העבד ליד..."אבא אני, אבא אני.
 "היות ויש רק לחמניה אחת... יקבל אותה אדוננו הגנב ! "

נותנים לגנב לאכל... הוא נמצא כרגע בשיקום... ברוך ה'... שולחן של ראש 
 חודש... מביאים לשולחן פאנטה כתום ! 

 כל החודש, שותים רק מים עם פטל... בראש חודש, שותים פאנטה כתום ! 
 בקבוק אחד פאנטה כתום... השאר מים עם פטל... יש

 "מי רוצה פאנטה כתום ???"
 "אבא, אני רוצה ! אני רוצה ! אבא אני ! "

 "קודם כל, נותנים לגנב..."
לקחו את כל הכריות בבית... הלכו להוסיף להם נוצות... נשארה בבית רק כרית 

 אחת... מי ישן על הכרית ?
 מהכרית... הגנב ישן על הכרית ""בבקשה בעל הבית... תיפרד 

 "אני ישן בלי כרית, והוא ישן עם כרית ?!"
 " עמך לו טוב כי"

 אבל אם תיקח את הכרית, ותשים אותה בצד... אף אחד לא ישן עליה !
אם אף אחד לא ישן עליה, זו מידת סדום... תן את זה לגנב, הוא  – אומר תוספות

 ישן על זה !
לא מובן... אם יש רק כרית אחת בבית... והבן שלי הדבר הזה  – נשאלת השאלה

 מבקש ממני "אבא, תן לי את הכרית"... אני מחויב לתת לו את הכרית ?
 ודאי שלא ... 

 אז למה לעבד אני מחויב ????
הבן שלך, אם לא יקבל את הכרית, הוא לא  – אומרים המפרשים יסוד נפלא

הכרית, לא רק שהוא יגיד "אין  ירגיש מבוזה... אבל העבד, אם הוא לא יקבל את
לי כרית ולאדון יש כרית"... אלא הוא יגיד גם "אני עבד, אני מושפל, אני גנב 

 משפילים אותי!!!" 
אדם, גם כשמדובר בגנב... ותשימו לב, כמה -והתורה לא רוצה להשפיל בן

התורה נזהרת, בתורתו של גנב... כמה התורה נזהרת, בבן הזה שסרח... כמה 
 דואגת לשקם אותו...התורה 

לאחר ההקדמה הנפלאה הזאת, של דברי רבותינו, נוכל בע"ה להגיע לנקודה 
 :המרכזית שאנחנו רוצים לדבר היום

 מה יותר גרוע, למות או להתבייש ? – ישאלו את האדם
יש לך אפשרות להתבייש חמש דקות... או לחיות... או שתגיד לו "אם אתה הולך 

 ף לא לחיות"... מה יותר טוב לאדם ?לבייש אותי... אני מעדי
 לכאורה, עדיף להתבייש חמש דקות... ולהמשיך לחיות...

זה כמו שאדם בא לטיפול שיניים... אומרים לו "תשמע, נגמר החומר הרדמה"... 
 מה אפשר לעשות ?

 "בסדר... יכאב חצי שעה... מה אפשר לעשות ... יעבור " 
 לענין הכלימה, מול המוות:בואו נראה, כיצד רבותינו מתייחסים 

אני אומר לכם גמרא... אני לא מבין אותה... אבל זה גמרא, קודש קדשים... 
 הגמרא במסכת תענית {כג, א} , מספרת סיפור...

 {תהילים קכו, א} שירנאמר בפסוק  –חוני המעגל שאל את עצמו שאלה 
 ...כחלמים היינו ציון שיבת את ה' בשוב המעלות

?! אפשר לחלום שבעים  כחלמים היינוזה שבעים שנה...  ציון שיבת -אמר חוני 
 שנה ?!

שאלת שאלה ? תקבל תשובה... אבל תשובה מעשית...  –אמר לו הקב"ה 
 תמתין...

אדם אחד עם טוריה, נוטע עץ חרובים... "סליחה, -חוני הולך ברחוב... רואה בן
יוציא לך פירות בשביל מה אתה נוטע את העץ חרובים הזה ? אתה יודע מתי זה 

?! רק עוד שבעים שנה ! הרי אתה כבר לא תהיה בעולם הזה... בשביל מי אתה 
 נוטע את זה ?" 

"אתה צודק, אבל כשאני הגעתי לפה... היה כאן כבר עץ חרובים אחד ללבלב... 
אז מישהו זרע את זה פה... הוא גם ידע שהוא לא יהנה מזה... אז יוצא שהוא 

 אז גם אני עושה את אותו דבר... לבאים אחרי..."עשה את זה בשבילי... 
חוני ממשיך בדרכו... נכנס למערה... אוכל לחם, ונרדם... שינה שנמשכת 

 במערה, שבעים שנה...
 המהרש"א אומר, שבינתיים יצאה שמועה, שהוא מת במלחמה...

חוני מתעורר כעבור שבעים שנה... הוא לא יודע כמה זמן עבר... מוציא את 
 מהמערה... מה עושה דבר ראשון ?הראש 

 הולך הביתה !

בדרך הוא עובר באותו מקום, שנטעו בו את העץ חרובים... והוא רואה מישהו 
 שעודר שם... "סליחה, זה אתה נטעת את העץ הזה ?"

 "אני ?! לא... זה הסבא שלי ז"ל נטע אותו"
עים שנה !""הסבא שלך ?! אני זוכר שהוא נטע את זה רק... ואוו... ישנתי שב

חוני מגיע הביתה ... מסתכל על הדלת... רואה 'משפחת המעגל'... דופק בדלת... 
 פותחים את הדלת...

 "שלום... איפה אבא ?"
 "אבא נפטר..."

 "מי אתה ?"
 "אני הנכד של חוני המעגל"

 חוני מחויך מאוזן לאוזן... "אני חוני המעגל !!!" 
ו שוב פעם לפתוח את הדלת לזרים "בואו ילדים תסגרו את הדלת... שלא תעז

 "!!!  
אתמול היה כאן מישהו... אסף כסף... אמר הוא אליהו הנביא... היום בא 

 מישהו... אמר שהוא חוני המעגל... טוב... שיחררו את כולם בבת אחת ... 
 טוב... חוני המעגל הולך... לאיפה ?

 לבית המדרש...
בית מדרש מלא... הרב מקשה קושיות ... הוא מגיע... מתיישב... בן פורת יוסף, ה

פתאום התבארו לרב כל השאלות... הוא נתן צעקה "מאירים הסוגיות, כמו בימיו 
 של חוני !!!"

*אין לנו מושג מי היה חוני... חז"ל אומרים, שמה שהיה מבקש מאת ה', היה 
 מקבל !

 מגיע חוני לרב בבית המדרש, ואומר לו "אני חוני !!!"
תראה... אתמול היה פה מישהו, דומה לך...אמר שהוא אליהו  "חוני ?!....

 הנביא...תקשיב... קח שקל, ותהיה בריא" 
זה לא כמו היום, שיש בבית את התמונה של סבא... פעם זה לא היה... לא היו 

 תמונות ! מאיפה הוא יודע שהוא חוני ?
לם... אני יוצא חוני מחוץ לבית המדרש, ומבקש מהקב"ה בקשה "ריבונו של עו

 הולך לישון הלילה... קח אותי מפה...תהרוג אותי"
 ...או חברותא או מיתותא -זה מה שאומרת הגמרא 

 לא מבין את הגמרא הזאת... אני יגיד לכם גם למה...
נגיד שלא מאמינים שהוא חוני... הוא מגיע הביתה..."אני סבא חוני"... סוגרים לו 

 את הדלת בפנים... בסדר...
 ת הכנסת... "אני חוני" ... "אתה לא חוני !"...הולך לבי

 אהה, מקודם הוא אמר "מאירים הסוגיות, כמו בימיו של חוני"... 
בסדר... אז הוא שמע שאמרתי חוני... אם הייתי אומר את זה על רב פפא, הוא 

 היה אומר שהוא רב פפא...
רקוביץ' אתה יודע מה ? אתה לא חוני המעגל... מהיום תקרא לעצמך אברהם ב

... 
 תלך לישוב הסמוך, שמה לא מכירים אותך... "יש חדר להשכרה ?"

 ישאלו אותך "איך קוראים לך ? "
 "אברהם ברקוביץ'"... יתחיל את החיים שלו מחדש... 

יכנס לבית המדרש... יתחיל את כל הש"ס מחדש... רק היישוב ידרוש ... והוא 
 יקשה עליו קושיות !
 הברקוביץ' הזה... חריף ! איפה למדת קודם ?!"יגיד הרב "תשמע... 

 
מה זה משנה איך קוראים לך, חוני או אברהם ברקוביץ' ?!  - אז נשאלת השאלה

 תשב ותלמד !
אבל כך כתוב בגמרא, שחוני ביקש "ריבונו של עולם, אני מבקש שתיקח אותי 

 מכאן"... למה לקחת אותו מפה ?
אדם זקוק להערכה ... הכבוד של -עפ"י מה שמבינים המפרשים בגמרא,  בן

 האדם, זה החיים שלו...
ודאי שאנחנו צריכים לברוח מהכבוד... אבל כל אחד יודע את ערכו, הוא יודע 

 את מה שהוא שווה...
 אחד שהוא רופא שיניים... הוא לא צריך להתגאות... אז הוא רופא שיניים !

להתגאות שהוא מגיד להבדיל אלף אלפי הבדלות... מגיד שיעור... הוא צריך 
 שיעור ?! 

 לא ! הוא יודע שיש לו תפקיד מסוים... הוא לא צריך להתגאות בזה... 
אבל כל אדם זקוק להערכה, שיעריכו אותו ! ההערכה של האדם, זה החיים 

שלו... וכשלוקחים ממנו את הדבר הזה, שזה הכבוד המינימלי , את ההערכה של 
 האדם... האדם מעדיף למות ! 

 ה שאמר לנו חוני...זה מ
 (ברוך שאמר)

 בדרך הדרוש  
 (כאהמזוזה  אל או הדלת אל והגישו האלהיםאל אדניו והגישו
אלאאינואוהימניתאזנואתאדוניוורצעי"ברשו)פסוק

 קושיא מאי לדקדק ויש'. וכו אזן אזן לומר תלמוד שמאלית
 בתורה סתם המצות כל הלא שמאלית אלא אינו או זאת הוא
 ויש. דברים כמה לענין שמצינו כמו בימין להיות נותן הדין

 על השירים בשיר רבה במדרש דאיתא מה פי על לפרש
 היה תורה מתן דבשעת פירוש מנשיקות ישקני הפסוק
 עיין' וכו ישראל של לשמאלן ה"הקב של מימינו יוצא הדיבור

 האזן שמע נרצע דמחמתו תגנוב לא דהדיבור נמצא. שם

 צריכים הכי משום תרצע דשמאלית אמינא הוה כן אם שמאל
(חנוכת התורה)שוה.הגזרהללמוד

למות  תקחנו מזבחי מעם בערמה להרגו רעהו איש על יזד וכי
 של מרישא רובא בתר דאזלינן דילפינן ל"ונ, ותמוה (כא, יד)

 אותו הורגין שהרג מי וכן טריפה דילמא חיישינן ולא עולה
 מזבחי מעם הפירוש וזה, טריפה הנהרג דילמא חיישינן ולא

רובא, תקחנו למות. ובזה מפורש  בתר דאזלינן שמשם ילפינן
ההמשך: ומכה אביו ואמו מות יומת, שהרי זה שפלוני הוא 

                          אביו ג"כ סמכינן על הרוב. 

 מה נקדים (כב, כד) כסף תלוה את עמי את העני עמךאם 
ואינםצועקיםשלשה) ה"עדף(מציעאדבבא' בגמדאיתא
 ואיתא, בעדים שלא חבירו את המלוה מהם ואחד נענים
, בסתר צדקה שיתן דהיינו אף יכפה בסתר מתן בפסוק
 להיות צריך כלומר עמי את תלוה כסף אם שפיר אתי והשתא

 צדקה לעני נותן אתה אם העני את אבל עדים דהיינו עמי בפני
 .(מדרש יונתן)                                   בסתר.  תתן עמך
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 "ואלה המשפטים" (כא, א) 

 וי"ו מוסיף לומר מה אלו מסיני אף אלו המשפטים מסיני.    פירש"י
לכאורה היה לו לומר מה אלו מהקב"ה אף אלו המשפטים 

 מהקב"ה. 
אלא דאיתא שסיני מרמז על עניות שמקטין עצמו ומשפיל 
עצמו, והייתי אומר שהשופטים ינהגו בגבהות כי הם שופטים 

מתנהג   ורודים בעם, ע"ז אמר מה אלו מסיני שלומדי תורה
במידת סיני דהיינו בעניוות אף אלו השופטים יתנהגו בענווה  

 ובשפלות בבחינת סיני. 
 (חתם סופר)

 

"ואלה המשפטים 
אשר תשים  

 לפניהם" (כא, א) 
ובתרגום: ואילין דיניא די  

 תסדר קדמיהון. 
משל לכלב שעבר ליד 
מאפיה וחשק מאוד  
בלחמניה. חיכה  
להזדמנות וכשזו לא 

נימה איחרה לבוא קפץ פ 
חטף בשיניו לחמניה אחת  
ונמלט החוצה, אך מרוב 
בהלתו הפך בדרכו החוצה  
את כל המגשים ועד  
 מהרה נתפס בקלקלתו... 

כן הוא החוטא... יכול הוא  
לשוב בתשובה אם אכן 
 הוא עושה לעצמו 'סדר'.  

כשיש על  -ואילין דיניא 
האדם דינים, די תסדר 

יעשה לעצמו   -קדמיהון 
 סדר וישוב.  

וכפי שאמרו בשם הרבי מקאצק זי"ע, שלא העבירה היא הבעיה  
של האדם אלא ה'גוררת עבירה' שמביאה עימה, וזו תוצאה של  

 חוסר סדר... 
 

    כי תקנה עבד עברי"  "ואלה המשפטים...
 ב) -(כא, א

למה התחילה התורה משפטיה  
בדין עבד עברי, ועוד הרי רק  
בסוף פרשת יתרו נאמר לעם 
ישראל ואתם תהיו לו ממלכת 

לומר כהנים וגוי קדוש, ולמה 
להם כי תקנה עבד עברי וגו', 

שמדבר באדם מישראל שנכשל בגניבה ומכרוהו כדי לשלם 
 גניבתו. 

על כנפי ישאו  אלא הדין הזה ניתן להם כדי שידעו שגם לאחר שנ
נשרים וסגולה מכל העמים אשר מחזה אלקים יחזו, עדיין 
התהום פעורה תמיד לרגליהם. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, 

יתכן שיאבדו כל גדולתם ויכולים לידרדר עד עבדות. ומאידך  ו
גם אם ח"ו יפלו לבירא עמיקתא, עדיין מלווה אותם התורה  

 הקדושה בכל הדרך לעזור להם לחזור לחירותם.  
 ) ספר הפרשיות(

 

"ועבדתם את ה'  
אלוקיכם וברך את  

 לחמך" (כג, כה) 
איזהו עבודה שבלב זו 
תפילה, ועבדתם לשון 
רבים היינו תפילה בציבור  

של  -'וברך את לחמך'  -
כל יחיד ויחיד מהם, כי כל 
אחד מגין ומכפר על 

 חבירו בהתחברם יחד" 
(חתם סופר על התורה) 

ובעל הטורים כתב 
שהיא רבים  ועבדתם לשון  

שאינה תפלת רבים 
נמאסת. וברך את לחמך  

לכל אחד , שיחיד בלשון
 . נויואחד מברך לפי עני

והמהרש"א (בבא מציעא  
ב) מתרץ, ש'ועבדתם' , קז

זה קיום המצוות, ובזה 
כולם ערבים זה בזה, אבל 
להסתפק בלחם ומים זו 
נחלת יחידי סגולה, לכן 

 נכתב בלשון רבים.
 

 "ורצע אדניו את אזנו במרצע (כא, ו) 
ש"י, אמר רבן יוחנן בן זכאי אוזן זאת ששמעה על הר  פירש ר

סיני לא תגנוב והלך וגנב תירצע. אם נרצה העבד על שגנב, מדוע 
אינו נרצע מיד כשנמכר, ומפני מה אינו נרצע אלא אם גילה את 
רצונו שהוא רוצה להשאר בבית אדונו. ברם, כאשר נמכר הגנב 
לעבד, אין להענישו בכמה וכמה 

לו בעונשו אשר  עונשים, ודי 
קיבל כאשר נמכר לשעבוד 
ולעבוד עבודת עבד. אמנם, 
אחר שכלו שנותיו והוא מגלה  
את דעתו, כי טוב לו בבית אדונו  

 "ואני תפילתי לך ה' עת רצון" (תהלים סט, יד)
 

לאחר שנים עשר שנות הרבצת תורה, כשרבי עקיבא בא 
רחל  לביתו מוקף בשנים עשר אלף תלמידים, הוא שמע את

ים תמצדי שיישאר ללמוד עוד שאשתו אומרת לשכנתה: 
 שנים... העשר

ד חזר ללמוד עוד שתים ירבי עקיבא שמע את דבריה, ומ
 שנים... העשר

מדוע לא עלה לביתו לכמה דקות, כדי שתראה רחל את הנחת 
 ואת פרי עמלה, שנים עשר אלף תלמידים...

ת הנחת רבי עקיבא ידע, שאם הוא יעלה לביתו והיא תראה א
היא תתמלא בסיפוק ותהיה ואת התלמידים הרבים שלו, 

מרוצה, ואולי... אולי תפסיק להתפלל באותו רגש 
 כי הרי הוא כבר הצליח!!! –וחמימות להצלחתו 

לכן חזר רבי עקיבא מיד לבית המדרש, כדי שתמשיך להתפלל 
כי רק על ידי תפילותיה ותמיכתה יוכל להצליח להצלחתו, 

 !!!בעבודת ה' שלו
 

 ולואי יתפלל אדם כל היום (ברכות כא ע"א)
 

 ספינקא) -(נקודות של אור 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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המתחייב בפרנסתו ובפרנסת משפחתו, הרי גילה דעתו כי  
מכירתו לעבד לא היתה כלל עונש עבורו, ואם כן שורת הדין  

 ו.  נותנת להענישו בעונש אחר, ברציעתו באזנ
 (חידושי מהרי"ל דיסקין)

 

 "על כל דבר פשע על שור על חמור" (כב, ח) 
נראה לפרש על דרך הרמז ע"פ מ"ש במשנה (אבות פ"א מי"ז) 

לשון  –וכל המרבה דברים מביא חטא. וזהו שאמר: על כל דבר 
מביא חטא. אולם, זה דוקא על   –דיבור, שמרבה דברים, פשע 

ם לשור וחמור, אולם שור על חמור בעמי הארצות המשולי
אפילו שיחת חולין שלהם צריכה תלמוד  –תלמידי חכמים 

 (סוכה כא). 
 (כף הכהן)

 

"אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא 
 תהיה לו כנושה" (כב, כד)

אומר רבינו האור החיים הקדוש, שמי שיש לו כסף יותר מכדי  
לא   צרכיו, ידע שהכסף של עניים ולומדי תורה מופקד אצלו, וזה

שייך לו, והוא סך הכל שומר את הכסף עבור העני, שנגזר עליו 
 להתבזות, ולקחת מהעשיר את הכסף שהוא 'שלו'. 

לכן יזהר העשיר, ולא ירגיש התנשאות כשנותן צדקה, כי הכסף  
שייך לעניים ולומדי תורה, ורק נגזר עליהם להתבזות ולקחת את 

 חלקם המופקד אצל אחרים.
 נינו: וזה מרומז בפסוק שלפ 

'אם כסף תלוה את עמי' אם אתה רואה שיש לך הרבה כסף גם  
 להלוות לאחרים.  

עליך לדעת ש'את העני' החלק השייך לעניים, 'עמך' הוא בסך 
הכל מופקד אצלך, ולכן 'לא תהיה לו כנושה' אל תרגיש  

 התנשאות כשאתה נותן או מלווה לצדקה.
קדוש ברוך הוא,  יתירה מכך, כשאין לעני מה לאכול, הוא רב עם ה

וצועק לפניו למה לכולם יש אוכל ואני רעב??? ועל ידי שהעשיר  
 נותן צדקה הוא משתיק את טענת העני על ה' יתברך. 

וזה הכוונה בפסוק הנאמר בהמשך הפרשה 'ודל לא תהדר בריבו'  
לעני לריב עם הקדוש ברוך הוא, ולבוא בטענה  (כג, ג) שלא תתן

 מהודרת אל הקדוש ברוך הוא. 
 

 "מלאתך ודמעך לא תאחר" (כב, כח) 
כלל גדול, שבקשות ותפילות המלוות בדמעות ובכי יש ביכולתם 
לבקוע שערי שמים ולעלות עד לכסא הכבוד ומפיקות רצון  
ו  ממנו יתברך. כי ברית כרותה ששערי דמעות לא ננעלו, וזה

 "מלאתך ודמעך" כאשר התפילה
לא תתאחר הבקשה  -עם דמעות ובכי אז "לא תאחר"

 מלהתקיים ...
 (של"ה בשם ר' מנחם הבבלי)

 

 "ונקי וצדיק אל תהרוג" (כג, ז) 
רבינו האור החיים הקדוש מבאר שלפעמים מספיק שהאדם 
יהיה לו פחד מוות, ובזה לבד מתכפרים לו עוונותיו ונחשב כאילו  

לכן ההלכה אומרת שאדם שדנו אותו בבית דין למיתה, הוא מת, ו
ורגע לפני ביצוע הפסק בא מישהו ואומר יש עליו זכות, מחזירים 

 אותו לבית הדין ומלמדין עליו זכות.
ולכאורה קשה, שהרי נאמר בפסוק 'אלקים ניצב בעדת אל' וכבר 
נפסק עליו חובה ואיך הדבר ישתנה לזכות??? אלא לפעמים 

הוא רוצה שיהיה לו רק פחד מוות, ואז הוא חוזר  הקדוש ברוך 
 בתשובה, ומתכפר לו, ונעשה זכאי. 

 

"ושוחד לא תקח כי השוחד יעוור פקחים 
 ויסלף דברי צדיקים” (כג, ח)

לפני הגאון רבי יוסף דב סולובייצ’יק מבריסק, הגיע שופט גוי  
שאהב להתווכח עם הרב על דיני התורה ומצוותיה. כעת, מצא 

מצוה חדשה לנגח בה את הרב, הוא קרא בתלמוד שאם דיין לו 
חכמים מענישים  –יהודי נוטל שוחד מבעל הדין ונתגלה הדבר 

 אך ורק את הדיין שנטל שוחד ולא את זה ששיחד. 
“הרי לך שמשפטינו צודקים ומדוקדקים יותר משלכם”, קרא 
השופט בהתרסה, “אצלנו, מענישים גם את נותן השוחד וגם את 

 ל. מה תאמר לזאת?”, סיים בארשת ניצחון.המקב
רבי יוסף דב שנודע כפיקח גדול, חייך וענה לו מיניה וביה: “מתוך 
דבריך תראה לבד שדיני התורה טובים יותר משלכם, שכן אצלנו 
היהודים, כל דיין יפחד ליטול שוחד, שהרי אף אם בעל הדין 

בלי  החליט לשחדו כדי שיפסוק לטובתו, מחר יכול הוא ללכת
פחד ולספר שהוא שיחד את הדיין והדיין עצמו ייענש וליהודי  

 לא יארע מאומה. 
“לעומת זאת אצלכם, אם גוי ייתן שוחד לשופט, שניהם ייזהרו  

 – מאוד שהסיפור לא ידלוף לתקשורת, שהרי במידה וזה ייוודע 
שניהם יקבלו עונש. זה מה שנקרא: מערכת חוקית לנתינת 

 שוחד בסתר”... 
 רק אינונו רק מתבטא רק בנתינת ממון, לעתים שוחד שוחד אי

טובות הנאה. גדולי ישראל במהלך הדורות נזהרו עד מאוד שלא  
להיות מושפעים מבעלי הדין טרם פסקו את דינם לפי חוקי 

 התורה. 
בעל  -בנושא זה מסופר, שלפני הגאון רבי אברהם בורנשטיין 

עם יהודי לדין תורה. ה”אבני נזר” מסוכצ’וב, הגיעה אלמנה יחד 
טרם שהחלה האלמנה בטענותיה, החלו דמעות חונקות את 
גרונה ובקול בוכים סיפרה לרב את אשר אירע. להפתעת 
הנוכחים קם הרב מכסאו ואמר: פסול אני לדון דין זה, שכן גם 

 דמעות הן בגדר שוחד המטה את לבי לטובת המסכן...
 (במחשבה תחילה)
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 "כי תקנה עבד עברי" (כא, ב) 

חסיד אחד שהיה עשיר גדול ובעל בית, ביקש להשליך מדירתו 
יהודי עני, שהיה חייב לו דמי שכירות עבור כמה חדשים. הזמינו  
רבו בעל חידושי הרי"ם לבוא אצלו. כשהעשיר הנ"ל בא, שאלו 
החידושי הרי"ם, היתכן, שאתה רוצה לגרש ולזרוק יהודי מדירתו  

לבד אשא בנזקו. אם עני   בגלל החוב. ענה העשיר ואמר, למה אני
הוא, בדין שהקהל יקבץ כסף בשבילו, ולמה עלי לוותר על כל 
החוב. ענה לו החידושי הרי"ם, אמרו חז"ל (גיטין מא.) מי שחציו 
עבד וחציו בן חורין, כופין את רבו שישחררו, כדי שיוכל לישא  
בת חורין. וקשה, למה חייב לשחררו. אלא מכאן משמע, שמכיוון 

דו שלו, החיוב לשחררו מוטל רק עליו לבד. אף כאן, שהוא עב
אם הקב"ה סיבב שהעני הזה, הוא הדייר שלך. בדין הוא שאתה 

 (אוצר אפרים) תסבול טרחתו.  
 

 "ורפא ירפא" (כא, יט) 
פעם היתה אשה מרת לב, שהיה לה ילד קטן שלא היה יכול  
לעמוד על רגליו. נסעה אמו אל הרה"ק מברדיטשוב כדי  

רפואתו. בדרך, עברה בכפרים וקיבצה פרוטות מאת שיתפלל ל
נדיבי לב, יהודים רחמנים בני רחמנים, שנתנו לה מעט אוכל 

 ומקום ללון, עד שלאחר עמל רב הגיעה לברדיטשוב. 
ליד פתח חדרו של הצדיק עמדו יהודים רבים שביקשו להיכנס  
אל הקודש פנימה, ולפי שהדוחק היה גדול, השאירה את הילד  

 בחצר, והושיבה אותו על הארץ סמוך לחלון חדרו של הרבי.  
סוף סוף הגיע גם תורה להיכנס, היא ניגשה אל הרה"ק ובקשה 

ל רגליו החולות  על בנה יחידה היושב בחוץ ואינו מסוגל לעמוד ע
 ל"ע. 

בתור פדיון נפש, נתנה מהפרוטות אשר קיבצה בדרך, והניחה  
אותם על שולחנו. אך הרה"ק מברדיטשוב לא אבה לקחת ממנה 
את הפרוטות שקיבצה בעמל רב, וצעק בקול רם: עם פרוטות 
אלה אשר קיבצת הינך באה אלי, נטל את הפרוטות וזרק אותן  

ולילד שישב בחוץ היתה כבר דרך החלון החוצה, אל החצר, 
הוא קם על רגליו והחל לאסוף את המטבעות שהרבי   –הישועה 

 זרק... 
האשה היתה מרת לב, ומאוד חרה לה על שהרבי זרק את כספה 

 אותו קיבצה ברוב עמל. 
היא יצאה החוצה לקחת את בנה החולה, אך מה מאוד 
השתוממה לראות שהוא קם על רגליו ומקבץ בעצמו את  

ות. לאחר שקיבצה את כספה, נעמדה אצל החלון, וצעקה  הפרוט
אל הרה"ק: "ברוך השם, מיין קינד איז שוין געזונט און גייט שוין  

נישט   ךאויף די אייגענע פיס, ברוך השם אז איך דארף שוין צי איי
,  עצמו ברוך השם ילדי כבר בריא והולך על רגליו -אנקומען!" (

עזרתכם!), היא קראה לילד, ב"ה שאני כבר לא צריכה להזדקק ל
ואמרה לו: בא ונלך מכאן  

 הלאה... 
 

 "ורפא ירפא" (כא, יט) 
הרה"ג ר' חיים קנייבסקי  
שליט׳׳א נוהג לברך את  

האנשים הבאים לבקש ברכתו בקיצור נמרץ, במקום לברך ברכת 
 ״ברכה והצלחה׳׳, התחיל לברך במילה אחת ״בו״ה״.

בקיצור היה בחול המועד סוכות בו באו המונים   תחילת ענייתו
 לזכות בברכתו.

בתחילה היה נראה כי כדי לזרז ולקצר את המוני האנשים עושה  
כן, אך מאז ועד היום ממשיך ר' חיים לברך כמעט את כל מי 
שמבקש את ברכתו, ועונה ״בו״ה״, רק פעמים בודדות עונה 

 ״ברכה והצלחה״. 
צר כל כך בברכותיו, הלא יש ענין  באחד הפעמים נשאל מדוע מק

 גדול לברך כל אדם מישראל, גם נאמר ואברכה מברכך.
הראה רבינו את דברי הרמב״ם בהלכות דעות פ״ב ה״ד שכותב, 
״לעולם ירבה אדם בשתיקה, ולא ידבר אלא או בדבר חכמה, או  
בדברים שצריך להם לחיי גופו וכו', וכן בדברי תורה ובדברי  

 החכם מעטים וענייניהם מרובים... חכמה, יהיו דברי 
הוסיפו לשאול, למה כששואלים מרבינו ברכה לרפואה עונה 
״רפואה שלמה״ ואינו מקצר "רפו״ש״, ואמר רבינו מניה וביה ״כי  

פיק רפו״ש, וצריך  סהרפואה צריכה להיות שלמה, לכן לא מ
לומר מלא רפואה שלמה, אבל ברכה והצלחה היא אותה ברכה  

 ו"ה׳׳.גם בקיצור של ב
 

 "רק שבתו ייתן ורפא ירפא" (כא, יט) 
 . ר"ל  ותו באחותו של הגר"א שחלה בנה והגיע עד שערי מ  מעשה
פני אחיה הגאון, ודמעתה על לחייה בבקשה שיתפלל באה ל

השם יתברך ישלח לו רפואה   ,כן אעשה אחותי ,עבורו, אמר לה
 .שלמה

 הרופא כבר אמר נואש לחייו!  ,חזרה ואמרה: אבל אחי יקירי
אבל לא כן אמרה תורתנו הקדושה!    ,כך אמר הרופא נענה הגר"א

התורה אמרה: "ורפא ירפא" מכאן שניתנה רשות לרופא  
רפאות "לרפא בלבד ניתנה הרשות לרופא", אבל לומר נואש  ל

לחייו אין לרופא רשות, לכי אפוא לשלום, ואל תתייאשי מן  
הרחמים והחותך חיים לכל חי ירפא את בנך ברפואה שלמה 

 (אמרי חן)  .במהרה
 

 "כי יגנוב איש..." (כא, לז) 
באחד הימים שכר רבי יוסף זונדל מסלנט עגלון יהודי, כדי שהלה 

 יוליכו בעגלתו אל העיר הגדולה, שם התקיים "יום השוק".
בדרך עברה העגלה ליד שדה השייך לנכרי, ראה העגלון ערמת 
שחת קצורה נחה בלב השדה, הביט ימינה ושמאלה, וכשנוכח  

יש אינו מבחין במעשיו עצר את העגלה, חיש קל ירד הימנה, שא
וכשבידו שק גדול ניגש אל ערמת השחת והחל למלא את שקו. 

 "רואים! רואים!" קרא רבי יוסף זונדל בקול גדול.
נבהל העגלון ושמט באחת את השק מידיו, חיש מהיר רוקנו  
מתכנו וכהרף עין שב אל העגלה 

 והמשיך בנסיעה. 
שלוותו הביט   כשחזרה אליו

העגלון לצדדים, לראות מי זה 
שהבחין במעשהו, אך לתמהונו  

 הרב לא ראה נפש חיה. 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 "רימית אותי!" הטיח ברבי יוסף זונדל.

"חלילה וחס", הזדעזע הרב. "את האמת לאמיתה אמרתי לך היה  
 מי שראה אותך!"

"מיהו אפוא?" התרתח העגלון, "הן אינני רואה איש בכל 
 הסביבה!"

בכל השדה הנרחב אין איש", השיב רבי יוסף זונדל, "אך "אמנם 
שם למעלה", המשיך והרים עיניו למרום, "יש עין רואה ואוזן  

  שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים..."
 (מעשיהם של צדיקים)

 

"כל אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה 
 כב) -אותו" (כב, כא

ה  ו פעם אחת היה הצמח דוד זי"ע, בצאנז בשבת, וביום ראשון ליו 
הדברי חיים את הצמח דוד והלכו עד הכפר הסמוך לצאנז, והיה  

ששמע שהצדיקים באים (פונדק) שם יהודי בעל הקרעטשמע 
לכאן, קיבל את פניהם וביקש מהם שיבואו לביתו לסעוד אצלו.  

וצעקה האיך פתאום באה אלמנה אחת בבכיות אצל הצדיקים, 
יכולים אתם ליכנס לבית זה, הלא יש לי תביעת ממונות על 

יכנס  ה קרעטשמע זו. אמר הדברי חיים להצמח דוד שאינו יכול ל
עד שיברר הדבר על פי די תורה. והושיבו בית דין שם על אתר 
עד שביררו הכל, והפסק יצא לטובת בעל הקרעטשמע. ואמר 

בער רב עכשיו יכולים אחר כך הדברי חיים להצמח דוד, דינו
להיכנס, אבל הצמח דוד סירב להיכנס עד שתתבטל טענת 
האלמנה לגמרי. אבל האלמנה בכתה עוד ועמדה בטענתה, 
וישבו הבית דין עוד הפעם. והבעל הבית לקח מעות ופייס את  
האלמנה לגמרי לפנים משורת הדין, והאלמנה נתפייסה, ואז  

שאל הדברי חיים למה אמר הצמח דוד עכשיו יכולים להיכנס. 
סירב עד עכשיו להיכנס בו, הלא הפסק הלכה היה על פי הדין 
והיושר. ענה הצמח דוד, כתיב בפסוק אם ענה תענה אותו וגו'  
שמוע אשמע צעקתו, וקשה מהו כפל הלשון 'ענה תענה', ועוד 
מהו לשון 'אותו' ו'צעקתו' היה לו לכתוב בלשון רבים. אלא על 

שמצערים האלמנה ויתום בעולם הזה כרחך צריך לומר, שכ
אפילו כשאינם צודקים, הבכיות מעוררות את האב בעולם 
העליון, ומצטער גם האב בעולם העליון, והוא הולך לכסא הכבוד  
וטוען עבור אשתו ובניו. וזוהי הכוונה, 'אם ענה האלמנה ויתומים, 
תענה אותו', הכוונה על האב. וגם הלשון 'אם צעוק' היינו אם 

עקו האלמנה והיתומים, אז 'יצעק' הוא אלי, ואשמע 'צעקתו'  יצ
של האב, ומטעם זה סירבתי להיכנס לביתו עד שתתפייס  

 (צמח דוד בן בעל בני יששכר) האלמנה.  
 

 "מלאתך ודמעך לא תאחר" (כב, כח) 
השל"ה הקדוש למד מכאן בדרך דרש יסוד גדול וחשוב בעבודת 

אלו דמעותיו.   –זהו רצונו של האדם, "ודמעך"  –ה': "מלאתך" 
עד כדי כך שהנך מוריד עליו דמעות, אם באמת הנך רוצה דבר, 

בוכה ומתחנן לפני בוראך לקבלו, הרי ש"לא תאחר" לקבלו! אדם  

  – שרוצה באמת ומתחנן לפני בוראו לקבל סייעתא דשמיא 
 בודאי יענה מן השמים! 

וכך כתב הרב שמשון פינקוס זצ"ל לבחור ששלח אליו מכתב ובו  
לא הגעתי בקשת עזרה והדרכה מעשית: "קראתי את מכתבך, ו

למדרגה לתת עצות ולומר לך מה לעשות, אבל אכתוב מה 
שנראה לפי עניות דעתי אחרי התיאור של הדברים שכתבת. 
נראה לי שאתה משתדל מאד בעליה בתורה ויראת שמים, ואתה  
עושה את כל יכולתך ויצאת ידי חובת השתדלות. עכשיו אתה 

פשוט  נמצא בשלב שאתה צריך עזרה מבחוץ. הסיבה לזה הוא
מפני שהדברים הם כל כך נשגבים ונוראים, לזכות לתורה  
ולחשק פנימי, וככל שתיארת, זה פשוט למעלה מכוחות 
אנושיים, ואף על פי שוודאי צריך גם השתדלות מצדנו, אבל 
מגיע רגע שצריך לפנות לעזרה מבחוץ. על כן אני אתן לך שם 

שי"ת. הוא  קוראים לו ה –וכתובת, שאליו תפנה והוא יעזור לך 
חזק מאד, שבאמת הוא ברא הכול, ואני יודע בסוד שהוא גם  
אוהב אותך באופן אישי, והוא מחכה בכיליון עיניים שתפנה 
אליו. אין בעיה למצוא את הכתובת שלו יתברך, שהוא נמצא 
בכל מקום, כפשוטו, גם הרגע הזה שאתה קורא המכתב אתה  

 יכול לפנות אליו. 
ה חושבים שהוא עניין של תפילה  אני כותב זה, מפני שהרב

 – ועשיית מצווה וחיפוש מדרגות. כל זה נכון אבל אינו העיקר 
העיקר הוא שהקב"ה אישיות ברור החי וקיים, שאפשר לתפוס  
אתו קשר אישי, ולעולם לא התאכזב מי שעשה כך. ומה שהדבר 
יותר פשוט ופרקטי יותר טוב ויותר מועיל... ולבקש ממנו עוד 

עם. מי שייתן לך עצה אחרת, חבל על ההשתדלות, פעם ועוד פ 
תלך ישר למי שיכול לעזור באמת, ותתפוס אותו ואל תעזוב 

'אל  -ז) -אותו, "אל דמי לכם ואל תתני דמי לו" (ישעיהו סב, ו
תשתקו רגע, רק תצעקו ותזכירו אותו, וגם אל תתנו דמי לו, בל 

)  עד תניחו אותו שהוא ישתוק, ובל תשתקו עד... (מלבי"ם
 שהשגת את כל שלבך חפץ".

 

 "עזב תעזב עמו" (כג, ה)
פעם עברה אשה אחת סמוך לביתו של רבי יוסף זונדל מסלנט, 
מורו ורבו של רבי ישראל סלנטר, לחפש את שואב המים. כשלא  
מצאה אותו ופגשה בר' זונדל, שחשבתו על פי תלבושתו לזקן 

סכום מסוים.  עני, הציעה לו לשאוב לה חמישה פחי מים במחיר  
ר' זונדל קיבל את הצעתה בשמחה, ושאב לה את המים. כשסיים 
לסייע לה אמר לזקנה שעכשיו אין לו צורך בשכר, ולכן ייקח  
ממנה את השכר אחרי שישאב לה מים בפעם הבאה. אחרי  
שבוע חקרה הזקנה אודות שואב המים כדי לשלם לו את שכרו 

אליו ובקשה את ונודע לה שהשואב היה ר' זונדל. שכשבאה 
סליחתו, צחק ר' זנדל ואמר לה יישר כוחם, שעל ידך נזדמן לי 

 לגמול חסד בגופי!  
 ) רבי יוסף זונדל ורבותיו(

 com. LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל











 

 

 

 

 

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהּתֹורָ ת מּוָסִרּיּו - םִמְׁשָּפִטיָּפָרַׁשת 

 "פה'תש שבט "זכ

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב

 אסתר זרי        שגית בת רותישמואל אימן בן 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    
רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי     

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

 ת שולמית   טליה עדן אסתר ב
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה

 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 בת נעימהמאיה בת עדי            דליה אפרת 
 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה

 נחום בן כיריה              מוריה בת רחל ברכה
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
שאול בן סילביה                    משה בן נזימה     

 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט
בן פנינה    רפאל משה בן רחל                 יצחק 

רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה    
    אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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6:551 

17:12 

17:13 

17:15 

לבצע את הוראות אדונו. כפי שפוסק 
"אבל  (פ"א הלכה ו):הרמב"ם בהלכות עבדים 

ישראל שלא נמכר, מותר להשתמש בו 
כעבד, שהרי אינו עושה מלאכה זו אלא 
ברצונו ומדעת עצמו", זאת, בניגוד לעבד 

כן יש ", ולנפשו שפלה במכירהאשר "
 להיזהר מלהטיל עליו מלאכות בזויות.

 

אסור לאדון להעדיף את עצמו על פני 
העבד, ועליו להעניק לעבדו יחס שוויוני, 
עד כדי כך שאם אין לו אלא כר אחד 
לשינה, עליו לתת את הכר לעבדו ואילו 

 הוא עצמו יישן בלא כר. 
 

ואלו הן רק קצת דוגמאות מהחיובים הרבים 
 מו הקונה עבד עברי.אותם נוטל על עצ

 

אין המטרה של מאמר זה לעסוק בהלכות 
עבד עברי, אלא להמחיש דווקא דרך פרשה 
זו, את ערכי המוסר הנעלים אותם הנחילה 

 תורת הנצח לעם ישראל. 
 

בתקופה בה העולם כולו היה שקוע בעבודת 
אלילים בזויה, בהקרבת קורבנות אדם 
, לאליליו, בדיכוי ברוטלי של יצורי אנוש

חוללה בריחוק מכל ערכי הדאגה לזולת, 
התורה שניתנה מסיני מהפכת ענק, 
שנתנה את אותותיה והשפעתה על 

 הבריאה כולה.

18:08 

18:05 

18:06 

18:08 

18:46 

18:42 

18:43 

18:45 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
 משה בן גורג'יה ז"ל

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 משפטיםפרשת  פניני עין חמד

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

פרשת 'משפטים', הראשונה שלאחר מתן 
תורה, פותחת בהלכות עבד עברי. מכל דיני 
ומשפטי התורה, לא מצאה התורה במה 
להתחיל אלא דווקא בדינו של אדם אשר 

 הידרדר לדיוטא תחתונה והפך להיות גנב. 
 

אותו אדם אשר נתפס בגניבתו והורשע בדין, 
ו מהיכן להחזיר את הגניבה לבעליה, ואין ל

נמכר לעבד, והתורה מפרטת את חובותיו 
 וזכויותיו.

 

ולא בכדי, פותחת פרשה זו את סידרת 
' בין אדם לחבירוההלכות המקיפה של דיני '

הרבים בפרשתנו. היא באה להנחיל לישראל 
ערכי מוסר יסודיים, לגבי היחס שיש לתת 

ה ושפל לכל אדם, אפילו אם הוא נחות דרג
 כגנב.

 

מי שמכיר מהספרות העתיקה את מעמדם 
של העבדים בקרב אומות העולם, יכול 
להעריך את עוצמת המהפכה שחוללו דיני 

 התורה ביחס המתחייב כלפי העבד. 
 

בימים בהם היה העבד במעמד השפל ביותר 
בהיררכיית המעמדות החברתית, מצווה 
התורה את האדון לשמור על זכויותיו של 

העברי, אותן הגדירו חז"ל בתמציתיות,  העבד
כל הקונה עבד עברי, כקונה אדון כשאמרו: "

 . (קדושין כ.)" לעצמו
 

היחס שיש להעניק לאותו גנב שפל אשר 
נמכר בגניבתו, עדיף פי כמה וכמה מהיחס 

 לפועל פשוט, שעובד תמורת שכר.
 

בעוד שעל פועל שכיר מותר להטיל אפילו 
יבצען וברצונו יסרב מלאכות בזויות שברצונו 

לבצען, הרי שאסור להטילן על העבד החייב 

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

 )ב, כב שמות(" ִּבְגֵנָבתֹו וְִנְמַּכר לֹו ֵאין "ִאם

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ל הצדיק ר' חייםלע"נ 



 

 

 
 האם מותר לרסק או לשים בתבשיל פירות בעלי קדושת שביעית? 

 

 :'הכשרות למעשה'מספרו  רבנות מקומית מבשרת ציון אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

שביעית (עמוד לח), דרך אמונה  -'אור לציון' מקורות:מותר לרסק פירות או ירקות באופן שדרכו לאוכלו מרוסק כגון, בננה ואבוקדו. 
 (פ"ה מהל' שמיטה אות כד) וכן מותר לשטוף אח"כ את הפומפייה או את מכונת הריסוק כדרך שעושה בשאר השנים.

 

 שביעית (עמוד קפו). -קדושת הארץ מקורות:וכן מותר לרסק תפוחי אדמה לעשות ממנו פירה כדרכו בשאר שנים. 
 

 -'אור לציון' מקורות:אולם פירות, שאין דרך העולם לרסק, אסור. ומכל מקום, אם אינו מרוסק לגמרי, וצורתו ניכרת עליו, מותר. 
 שביעית (פ"ב אות ב).

 

 תוך כוס תה, ואף שמשליכו לאחר שנותן טעמו. וכן מותר לתת פלחי לימון לתוך תבשיל דגים. מותר לתת פלח לימון ב
שביעית (עמוד לח) ולדעתו, כאשר נותן את הפלח לימון לתוך הכוס תה לא יסחט. אולם יש חולקים הסוברים שטוב לסחוט  -'אור לציון' מקורות:

 הלימון עם כפית קודם זריקתו.
 

ושאר עלים הקדושים בקדושת שביעית לתוך כוס תה, כדי שיתנו טעם. וכן מותר לתת עלי ירקות מותר לתת עלי נענע 
 עיין רמב"ם (פ"ה מהל' שמיטה הכ"ב). מקורות:להטעים את התבשיל. 

 

אסור לסחוט לימון, שיש בו קדושת שביעית על גבי דג, כאשר מטרת הסחיטה היא לנטרל את ריח הדג או לשמש כחומר 
גם אם רגיל לעשות כן אסור, כיוון שמותר רק שימוש הראוי לאכילה. כפי שאסור לתת יין של תרומה לתוך מאכל של דגים כדי  הערה:ניקוי. 

 להעביר את הזוהמה, שיש במאכל. ראה משנה תרומות (פי"א מ"א).
 

 

בווילנה, הוא הרעיש בחריפותו את כל לומדי העיר, שהתפעלו כאשר הגה"ק רבי ישראל סלנטר זיע"א התחיל לומר שיעורים 
מגאוניותו העצומה. הרבה מגדולי העיר היו באים לשמוע את חידושיו, והיו משתוממים ומוקסמים מדברי תורתו. לעומת זאת, 

לדברי ר' קמו לו כמה מתנגדים, שרצו למעט את דמותו, מה עשו? הם העמידו עילוי חריף, שהיה מנסה למצוא סתירות 
 ישראל ממקומות שונים מהבבלי ומהירושלמי, אך ר' ישראל בגאוניותו ענה תמיד לשאלותיו.

 

פעם אחת שאל אותו עילוי, שבא בקביעות לקנטרו, קושיה חמורה באמצע השיעור. ר' ישראל שמע, חשב רגעים אחדים, ומיד 
עלו הודה, שיש בקושיה זו פיִרכה על דבריו, וירד מהבימה. לאחר מכן גילה ר' ישראל לתלמידיו, שברגע ששמע את הקושיה, 

, אבל הוא יודע, שלפי האמת הם אינם נכונים וכי הצדק של אותו מקשה במוחו חמישה תירוצים, שהיו מתקבלים על דעתו
 עם מקשה הקושייה, ולכן הוא ירד מהבימה. 

 

חשבונות רבים של כבוד התורה, של השפעה ועוד, צפו ועלו הוסיף ר' ישראל ואמר: אל תחשבו שהודאה זו עלתה לי בנקל, 
יכולתי להתיר לעצמי לדחות את הקושיה בתירוץ, שאינו לאמיתה של תורה. אבל גערתי בעצמי: ברעיוני, ומכוחם 

 "ישראל! ישראל! הרי אתה לומד מוסר ומה עם מידת האמת?" ומיד הודיתי על האמת וירדתי מהבימה.

 

עולמו. -היה צריך להיפטר לבית מדוע -לעיתים רבות, אין אנו מבינים, מדוע נגזר על האדם לעבור ניסיון מסוים, או לחילופין 
זכינו, והיו גדולי הדור שהיו יודעים להסביר, מה היה התיקון של אותו אדם. אחד מגדולי הדור, שראה וידע, מה היה האדם 

 בגלגול קודם, ומה עליו לתקן היה רבינו האריז"ל זיע"א.
 

שחרית, כשהגיעו לעלינו לשבח, ראה רבינו האריז"ל מסופר, כי בזמנו של רבינו האריז"ל זיע"א יום אחד לקראת סיום תפילת 
יהודי, שבא להוריד את טליתו, מיד החזיק בו, לבל יוריד את הטלית, אלא עד לאחר עלינו לשבח. לאחר מעשה זה נפטר אותו 

 יהודי לבית עולמו. 
 

להוריד את טליתו, וכן מדוע  הסמיכות של המאורעות גרמה לכך, ששאלו את רבינו האריז"ל: "מדוע רבינו לא איפשר ליהודי
היה צריך להיפטר?". אמר להם רבינו: "דעו לכם, שאותו יהודי בא לתקן את מעשיו, שכן בגלגול קודם היה מוריד את הטלית 

 תמיד לפני סוף התפילה, וכיוון שתיקן זאת, סיים את תיקונו והלך למנוחתו".
 

 
 
 
 
 

 

תֱאמֶ ת ֲאִמירַ   

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי 
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 

 
PnineEH@gmail.com 

 ו'ק ֵחלֶ  -תְׁשִביִעית ְקֻדּׁשַ  -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

וְִתּקּונֹוה ַמֲעׂשֵ   

 גלאט?"-לכשרות "מהדריןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו 
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

בעיר  )1905(י"א חשוון ה'תרס"ו -נולד ב -האדמו"ר הרב מרדכי גולדמן מזוועהיל זצ"ל
זוועהיל שבאוקראינה. כבר מקטנותו ראו כי לגדולות נוצר והתמדתו הייתה מופלאה במשך כל 
חייו. עוד בצעירותו כבר הרביץ תורה בפני בחורים פליטי חרב מישיבת נובהרדוק שגלו 
לזוועהיל ומצאו אכסניה בבית זקנו. עקב נגעי ההשכלה, שפשתה באוקראינה והפילה רבים, 

 עט יחידי מכל חבריו.רבינו נשאר כמ
 

רבינו נשאר לבד בצל סבו הגדול כשאביו נלקח ע"י ה.נ.ק.ו.ד. הקומוניסטית לערבות סיביר 
עקב 'עוון' הפצת היהדות. כאשר חש, שבמצב הנורא שהשתרר ברוסיה, אי אפשר להישאר 

חר , בעבורו ובשביל סבו ובשביל הגבאי, לא(אישורי עליה)במקום, הזמין שלושה סרטיפיקטים 
תקופה מצא מעטפה, שנשלחה מא"י, ובה שני סרטיפיקטים וכך עלה לארץ. בצום גדליה 

עגנה ספינתם בנמל יפו. סבו פנה אליו ואמר: "אנו זורקים את ִאצטלת  )1925(בשנת ה'תרפ"ו 
 וגזר עליו, שלא יגלה את זהותו בארץ הקודש. … השררה לים"

 

רבינו נכנס ללמוד בישיבת 'שפת אמת' בירושלים, כשהוא מוסיף קדושה על קדושתו, שם 
לילות כימים והתמיד בתורה הקדושה תוך התנזרות מוחלטת מענייני העולם הזה. חבריו 
סיפרו, כי מעולם לא ראו אותו ישן על מיטתו שנת קבע, וכאשר היה מתעייף, היה שוכב 

. ימים שלמים חי על מים בלבד, וכשפעם הזדמנה לו חתיכת לשעה קצרה ומיד חוזר לתלמודו
 לחם יבש, הוליכה מיד אל סבו למאכל, שאיש לא ידע את זהותו. 

 

, הוטל על רבינו עול ההנהגה של עדת )1949(כ"ד חשוון ה'תש"י -לאחר פטירת מרן אביו, ב
מדרש, ולצורך זאת כיתת את רגליו בקצות תבל -החסידים. עם תחילת הנהגתו בנה בית

במסירות נפש עילאית, במשך תקופות ארוכות, למען הצלחת וביסוס מוסדות הקודש. רבינו 
 יבה. בעצמו כיהן כמגיד שיעור ומרביץ תורה, ודאג במסירות נפש לצורכי תלמידי היש

 

ענוותן מופלא. אהבת הבריות הייתה אצלו מדהימה. שימש כאוזן קשבת לרבים. גאון בנגלה 
שנים.  74-. חי כ)1979(כ"ח שבט ה'תשל"ט -ובנסתר. מידת האמת הייתה נר לרגליו. נפטר ב

 ציונו בהר הזיתים בסמיכות לסבו, מרן האדמו"ר ר' שלמה.
 

(בת הרה"ק רבי הרבנית מרת פייגא דבורה  אימו: האדמו"ר הרב גדליה משה מזוועהיל. אביו:
דוד שלמה מקוברין, [גיסו של האדמו"ר הרב שלמה מזוועהיל] חתן האדמו"ר הרב מרדכי [הראשון] 

האדמו"ר הרב שלמה מזוועהיל.  :(מצד אביו)סבא: . מזוועהיל [אביו של האדמו"ר הרב שלמה])
סבו,  מרבותיו:שמואל מרדכי מנשכיז).  (בת הרה"ק רביהרבנית מרת אסתר שיינא רחל  אשתו:

(האדמו"ר מרחמסטריוקא).  הרה"ק ר' יוחנן טברסקי חברותא:האדמו"ר הרב שלמה מזוועהיל. 
(עמד לימין אביו , ר' יוסף זצ"ל (מח"ס 'אור אברהם')ר' אברהם זצ"ל, האדמו"ר מזוועהיל  בניו:

(האדמו"ר  ר' שלמה זצ"ל זוועהיל ב"ב),(רב ביהמ"ד ר' יעקב לייב זצ"ל  בהקמת המוסדות הקדושים),
(משיכון ר' שמואל שליט"א  (רב ביהמ"ד זוועהיל ב"ב),יבדלחט"א ר' דוד שליט"א  מזוועהיל ארה"ב),
האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל,  חתניו:ר' ישראל שליט"א מירושלים.  סקווירא ארה"ב),

אדמו"ר מטמשוואר האדמו"ר מזוטשקא שליט"א, האדמו"ר מקאמרנא גב"ש שליט"א, ה
 על חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. -יקרא דמלכא• :מספריו ארה"ב שליט"א.

 בינו הוסמך להוראה בגיל צעיר על ידי הגאון ר' חיים זוננפלד זצ"ל רבה של ירושלים ועוד רבנים. אולםר
רבינו לא הראה זאת לאיש, כשנודע להנהלת הישיבה על היתרי הוראה שבידיו, ביקשו ממנו, שישאילם על מנת להראותם לידידים מתומכי 

 הישיבה (אפשרות צילום לא הייתה אז) ומאז לא נמצאו ברשות רבינו ואף לא דרש אותם.
בינו היה אוהבן של ישראל וצרות נפשם הכאיבו לו מאוד, צם צומות רבים עבור צרות יהודים, אפילו אלו שלא הכיר, לפעמים הדיר שינה ר

מעיניו לילות שלמים והאריך בתפילה על צרתם, הרה"צ ר' אליהו ראטה זצ"ל סיפר, כי פעמים רבות, כשרבינו שכב על מיטתו, ונדמה היה 
הבחין, שהוא מתכסה תחת כסת המיטה באין רואים ובוכה ללא הפוגות על צרות עם קודשו, עד שהכרית הייתה רטובה  שהוא נם את שנתו,

מדמעות. הרה"ח ר' נחום רבינוביץ זצ"ל נקלע פעם לביתו בתחילת קבלתו עול המנהיגות, ומצאו כואב ומתאנח על מיטתו, ואומר, שלא ידע, 
 שצרות ישראל  הן כה רבות.

"צ רבי אליהו ראטה זצ"ל, שהיה לו שיעור קבוע בתורת הח"ן עם רבינו יחד עם עוד זקנים מהחסידים והיה רגיל לספר, שפעם יפר הרהס
פר באמצע השיעור הבחין כי רבינו שבור לרסיסים, וראשו וליבו בל עימו. ר' אליהו ביקש לדעת מדוע, והתברר, כי לפני השיעור נכנס יהודי וסי

 ר, שנגע מאוד לליבו הרחום. לרבינו את צרתו, דב
צל רבינו ראו הכול התנהגות פשוטה במידות ובהנהגות של רועה נאמן ומנהיג ישראל אמיתי,  כאשר אינו חס על בריאותו ועל כבודו מכתת א

 רגליו להשכין שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, מטגן בעצמו חביתה לאישה מסכנה, שנקלעה לביתו ועוד ועוד.
מיוחדת במינה ראו אצל רבינו בשעת התפילה: רבינו היה עומד ומשתפך בשיחה לפני קונו ואינו מרגיש כלל בסובבים אותו. סיפר  בודהע

שהוא אינו יודע מחשבות זרות הרה"ח ר' יעקב אייזנבאך זצ"ל, כשפעם בסוד שיח נַסּבה השיחה על מחשבות זרות בתפילה, הפטיר רבינו, 
 בתפילה מה הם. 

     

 מכון אל ההרים זוועהיל על העזרה בהכנת מאמר נפלא זה -דתינו נתונה לרב יהודה רוט שליט"א תו
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"תנו לי להיוולד קטוע יד ורק כך אהיה בטוח, שאבצע את 
 התיקון שלי בשלמות ולא אסטור שוב לשום אדם".

 

אך בשמיים התנגדו נמרצות לבקשותיו, שהרי אם יֵרד במצב 
כזה לעולם, לא יהיו לו כלל ניסיונות בחיים, וממילא לא יוכל 

 לתקן את המעשה, אשר בגינו הוא נשלח. 
 

אדרבא, עליו לרדת לעולם כעשיר ללא מומים בדיוק, כפי 
שהיה בגלגול הקודם, ואם יעמוד בניסיון, שישלחו לו בגלגול 

 רק כך יבוא על תיקונו למנוחת עולמים. –החדש 
 

אותו יהודי לא התייאש והמשיך להתחנן על נפשו שוב ושוב: 
"אנא, רק אל תורידו אותי עם עושר ובריאות כל חיי, העזות 
והגאווה לא יניחו לי, ובוודאי שלא אעמוד בכך. בבקשה מכם, 

 מוכן אני לסבול, רק תנו לי לרדת כעני מרוד וחולני".
 

יון אחרון לפני הפסיקה, הוא ביקש, שהזכויות של בניס
המעשים הטובים שעשה בחייו יעמדו לו לקבל את בקשתו 

לאחר עיון נוסף בבקשתו הוחלט לרדת לעולם כעני וחולה. 
 בבית דין של מעלה להיענות לבקשתו.

 

לא הרחק מראדין באותה העת אירע מעשה 'איום ונורא'. 
ם ללא יד, דבר שלא נולד בשכונת היהודים תינוק גיד

  נראה כמוהו כלל.
 

כשגדל התינוק חסר היד והתפתח, הוא לא זכר מאומה מכל 
שיתנו לו כך  ,בכיותיו ובקשותיו לפני בית דין של מעלה

לחיות, ואותו תינוק גדל ונהיה ליהודי שסבל רבות בחייו, 
תמיד חי במחסור ובדוחק, ויותר מזה סבל רבות בגין המום 

עימו נולד, מכיוון שהיה עליו להסתדר עם יד אחת.
 

מדוע בורא עולם לא  -הוא התאונן, התלונן והתמרמר תמיד
ע היה עליו נותן לו את מזונו הבסיסי כדי להתקיים? מדו

האברים להיוולד נכה, כשכל הסובבים אותו בריאים בכל 
 ?שלהם ואילו הוא נכה

 

כל מי שראה אותו ריחם עליו, ולא ידע מדוע בורא עולם 
עשה כזאת?! אותו יהודי היה נודע כאדם, שהיה מדוכא כל 
חייו, מר נפש ומיואש, אשר הרבה משנות חייו עברו בצער 

הוא נמצא, ומדוע אינו בריא  ובבכי על המצב האומלל בו
 ועשיר כחבריו וכשכניו.

 

וכאן סיים ה'חפץ חיים' את סיפורו המדהים ואמר: "אילו היה 
כמה התחנן בשמיים וביקש בכל עוז, שכך יודע אותו אדם 

יהיה מצבו, אילו היה רק זוכר מעט ממה שהתנהל איתו 
 "טרם ירידתו לעולם

 

חה עם כל צערו היה חי בשמאילו רק היה יודע, הרי ש"
וחסרונותיו ולא היה מקנא בחבריו, שאינו כמוהם, שהרי 
היה יודע, שהכול נעשה לטובתו בבחירתו האישית, על 

 ".מנת שיבוא לתיקונו השלם

ּוִפְׁשרֹול ִּגְלּגּו  

באחת ההזדמנויות סיפר מרן הגאון הרב ישראל מאיר 
סיפור מדהים, שאירע לא  (ה'חפץ חיים' זיע"א)הכהן זצוק"ל 

 הרחק מהעיירה ראדין. 
 

הסיפור עצמו מורכב משני חלקים כאשר החלק הגלוי היה 
מפורסם לכול, ואילו החלק הנסתר סופר על ידי ה'חפץ 
חיים', כדי שנדע, כי לעיתים הצרות העוברות על האדם הינן 
למעשה בקשתו של האדם עצמו! ומסייעות בעדו להשלים 

 את ייעודו בחיים. 
 

חסד גדול, לפני מספר שנים חי יהודי עשיר, שהיה איש 
אשר עסק רבות בצדקה ובסיוע לנזקקים בכספו. אותו יהודי 
עשיר, למרות כל חסדיו ומעשיו הטובים היה בטבעו עז 

 פנים וחם מזג. 
 

פעם אחת נכנס העשיר לוויכוח סוער עם עובר אורח שפגש. 
כשהוויכוח החל להתלהט בקולות ובעצבים, לא הצליח 

והוא הניף את ידו  העשיר לשלוט ברוחו ולעצור את עצמו,
 וסטר לאותו יהודי על פניו. 

 

הבושה, שגרם לאותו יהודי הייתה רבה והלה ברח 
כך התנהג אותו עשיר, שהיה כאמור חם מזג.  מהמקום.

מאז אותה סטירה חלפו שנים רבות, עד אשר נפטר אותו 
 עשיר לבית עולמו. 

 

כשהגיע לבית דין של מעלה התחילו לדון את אותו יהודי על 
כל המעשים שעשה בימי חייו, והנה כשהגיעו למעשה 

 הסטירה עצרו דייני בית הדין את המשפט ואמרו: 
 

לא ניתן לדון במקרה זה, עד אשר יבקש אותו עשיר "
מחילה מאותו יהודי, שפגע בו, לכן עליו לרדת לעולם 

 ".הזה שוב בגלגול, כדי לתקן את המעשה הנורא שעשה
 

חנן על נפשו, שירחמו עליו. שמע זאת העשיר והתחיל להת
הוא מוכן לכל דבר רק לא לשוב בגלגול לעולם הזה. בבית 
דין של מעלה דחו את בקשתו וטענו שאין אפשרות אחרת, 

כי בשמיים מקפידים מאוד על רק לחזור ולשוב בגלגול, 
 עוונות שבין אדם לחברו.

 

כשראה העשיר, כי כלתה אליו הרעה וכך נגזר דינו, פנה אל 
וביקש, שכשירד בחזרה לעולם הזה, שיהיה עני הדין בית 

מרוד, וזה כדי שלא יהיה עז פנים ויבוא ח"ו לסטור שוב 
  לבני אדם.

 

מדוע כך חטא וסטר ליהודי השני? שכן אותה עזות פנים 
שהייתה בו עקב עושרו, היא זו שגרמה לו למעשה הנורא, 

 .ולכן הוא ביקש כי בגלגול זה ירד כעני מרוד וחסר כל
 

אותו יהודי ראה, כמה חומרת הדין גדולה בבית דין של 
מעלה בעבירות שכאלה, וכדי להיות בטוח, שיצליח לתקן 
את אשר חטא, ביקש מבית דין של מעלה בקשה נוספת, 

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל           מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                   הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

ע"ה     שרה בת נרקיס ע"ה ל    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל       ליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"לר' עו

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   בן אסתר אביחי               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה                      מרים בת בלה ע"ה     אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                                      נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל               חי                   דוד בר חסיבה ז"ל                                                                   שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     סוליקה בת עישה     ז"ל        ר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                          

ז"ל  בן אסתריעקב                      ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                           אסתר בת גולה גאולה ע"ה                   רפאל בן אסתר ז"ל                                                                 
ז"ל    שלום בן אסתר ז"ל                      לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל           ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                              יעקב בן נעמה ז"
אביבה לושי ע"הז"ליהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                 ז"ל                                                          ה דוד יצחק בן פרחשרה בת מורברי רחל ע"ה                    

כל נשמות עם ישראל         אברהם בן דינה ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה        אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                         

 לע"נ

 תנצב"ה
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  .שבת מברכין, שבת שקלים, )יא' מלכים ב(ויכרות יהוידע : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""משפטיםמשפטים""פרשת פרשת  
  ...התקווה שהתממשה]. א, כא[ "פטים אשר תשים לפניהםשואלה המ"
... ונגלית עליהם בערפלי טוהר, מן השמים השמעתם קולך. אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עימם"

" שופרות" כך מתחיל תיאור מעמד הר סיני בתפילת –" ללמד לעמך תורה ומצוות, בהגלותך מלכנו על הר סיני
ללמד לעמך תורה ", מעמד מתן תורה, החרות לנצח בתודעת העם, המעמד הנשגב והמרומם. שבראש השנה

ידעו שיש : במרה, הלא על כמה מהן נצטוו לא מכבר, וכבר היה להם מושג מה על מהותן של המצוות". ומצוות
, ידעו שיש מצוות כיבוד אב ואם". פרה אדומה"כמצוות , ו שיש דיני טהרהידע. כיום השבת, מצוות מרוממות

             . שש מאות ושלוש עשרה מספרן, במתיחות המתינו לפירוטן של המצוות. שהוקש כבודם לכבוד המקום
, עונש מכה הוריו, בהענשת רוצחים? ובמה בחרה התורה להתחיל .בפרשתנו, והפירוט החל מיד לאחר מתן תורה

  .דינם של בריונים המכים עד מוות. סוחרי נפשות, גנבי דםועונשם של 
                  , בעונשו של אדם המאפשר לרכושו להזיק. חיובו של הכורה בור וגורם בכך נזק לרכוש הזולת –הלאה ו

  .ועונשו של מבעיר אש בלא השגחה
  . עדות שקרד להעילא, לא ליטול שוחד. עניים. אלמנה, יתום. לא לצער גר. להיות רגישים לרגישות הזולת – והלאה

  .מהוגנת, מסודרת, דינים של כל חברה מתוקנת. אלמנטרים, אנושים, דינים פשוטים
דיני מועדים , תפילה וקרבנות', מצפים היינו לשמוע דיני עבודת ה? כלום אלו הן המצוות הראשונות שיש להשמיען

       . באיסורים ועונשים', לא תעשה 'מתקדמת התורה בדיני, והנה. או מצוות נשגבות כתפילין וציצית, דשיםומק
איסור גילוח בתער , לא במאכלים אסורים. או איסורי עריות, ולא באיסורים חמורים כחילול שבת ועבודה זרה

: בסיסית, ומערכת עונשים אלמנטרית" פשוטים"פותחת התורה באיסורים , במקום כל אלו .ולבישת שעטנז
, האם לא זקפו בני ישראל גבה. איסור עדות שקר והטיית דין, עליםנים ומודינם של בריו, הענשת רוצחים וגנבים

  ?וניתנה התורה, כלום לשם כך היה המעמד המרומם? זהו: לואהאם לא ש
: ל"ודרשו חז, "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"על דינים אלו נסובה ההקדמה : והשאלה הנוקבת מכולן

עונש הרוצח , האם אי אפשר למצוא קובץ דינים כאלו אצל העמים: ומאד יפלא". ולא לפני עובדי כוכבים, לפניהם"
  !?הגנב והמועל, והאלים

לפניהם ולא לפני עובדי ",  ייחודיים הם–שענטז וערלה , ת וטבלו איסורי טריפ–מצה ושופר , דיני ציצית ותפילין
  !?אבל דיני הגינות של חברה אנושית בריאה". כוכבים

כשראשוני החילוניים החליטו לשנות את , לפני כמאה שנה. אנו את התשובהיודעים , ולדאבוננו. שאלה טובה
                   זהו עם . היתה רמתו המוסרית של העם לצנינים בעיניהם, "עם ככל העמים"להפכו ל, צביונו של העם

אחד מהם אמר שהוא מייחל ליום שבו ייאסר הרוצח . אין בו פשיעה, אין בו גזלנים, אין בו רוצחים": לא נורמלי"
  .ושאיפת חייו תבוא על סיפוקה, אז ידע שמטרתו הושגה. ודי הראשוןהיה

, לפי נתוני המשטרה. על חלומם השחור ביותרהמציאות עלתה . וודאי נועדו למסיבה, היכן שהוא וחבריו שוהים
ובכל שתי דקות , בכל שש שעות מתבצע שוד. לא כולל רצח עוברים. מתבצע במדינת היהודים רצח בכל שתי יממות

  .תרחשת עבירת רכושמ
כדי לשפר " אליאנס"הם הקימו את רשת . החינוך התורני טרד את מנוחתם. תלמודי התורה היו לצנינים בעיניהם

, האלימות שולטת בלא מצרים, ת שילחה כל רסןהמתירנות המופקר: לתוצאות מרשימותואכן הגיעו , את המצב
             , "עם ככל העמים"כבר לא . בים לביתם הלומי סמיםתלמידים ש. ים הפכו לאביזרים תקנייםנסכינים ואגרופ

  !אל התהוםמשיגים במירוץ , אלא ראשונים בין שווים
ואלה המשפטים אשר תשים : "נאמר לנו, בעת מתן תורה, לפני שלושת אלפי שנים! ואל תגידו שלא הזהרנו

          ,לפניהם "– בסיסית הגינות, יחסי אדם לאדם, של חברה מתוקנת, רייםאלמנט, ם הוגניםי משפט–" לפניהם
רק הם הבלם והמעצור מפני פשיעה , אך ורק שמירת מצוות, דעו שאך ורק חיי תורה". ולא לפני עובדי כוכבים

                   , מצוות התורה מקדשות ומזככות! שחיתות וסיאוב וטירוף מערכות, אלימות הרסנית, משתוללת
  !אבל בראש ובראשונה מונעות הידרדרות אלי תהום, מרוממות ומטהרות

       , עליה או מדרון: ידוע ידע כי שתי דרכים לפניו, שוקל לאן לשלוח את ילדו, וכל הורה העומד בפרשת דרכים
         !והפסוק הראשון בפרשתנו הוא תמרור האזהרה, גדולה האחריות.  או מופקר–חינוך תורני . פסגה או תהום

  .)מעיין השבוע(
  ].ו, כב[ "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור"

         , כלל נדלק לא השואב, הצליח ולא, להפעילו שמעון ניסה. אבק שואב מראובן בהשאלה שקיבל בשמעון שהיה מעשה
  . נוסף שואב אחר משכן ושאל, ביתו מחדרי באחד שמעון הניחו. אותו שקיבל לפני עוד מקולקל שהיה והתברר
, לשמעון שהשאילו נזכר, ממושך חיפוש לאחר. אבק השואב אחר וחיפש, ביתו את ניקה השואב בעל ראובן, כשבועיים לאחר
  ". לגמרי מקולקל השואב, כלל ממנו נהניתי לא כי", שמעון הודיעו, "לך דע. "בחזרה השואב את וביקש, אליו פנה

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !מלץ לקרוא בשולחן שבתמו

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 .ו" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מהרנגיז בת טאוסלרפואת 



 כאשר מיד השואב את לי השבת לא מדוע. "שמעון דירת אל חזר ספורות דקות כעבור אך, לדירתו ושב השואב את נטל ראובן
 את לי ומשיב, אחראי היית אילו. יומיים לפני בדיוק נגמרה המכשיר עבור האחריות", ראובן לו אמר, !"מקולקל שהוא גילית

, מפשיעתך כתוצאה השואב את והפסדתי מאחר)... בחינם תיקון מקבל או (תמורתו אחר מקבל שהייתי הרי, בזמן המכשיר
  !".תחתיו אחר לי להמציא או דמיו את לי לשלם שתצטרך הרי

  ?הדין מי עם...חייב אינו ולכן, ישיר באופן מאומה הזיק ולא, בעלמא' גרמא 'בגדר רק הוא שנוצר הנזק כי, לעומתו טען שמעון
  : א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב

 שאינו לשואב נהפך ובגרמתו, לתקנו ניתן והיה, ממון ששווה אבק שואב קיבל שהרי, השואל שמעון את לחייב יש לכאורה
 ומדובר (לרועה שיניים בלי שור אדם נתן שאם, )ב"ע ב"מ דף (מציעא בבא במסכת למבואר דומה זה והרי. מאומה שווה
 בפרט להבחין יכול היה לא השור שבעל לכך מודע היה הרועה וגם, שיניים לשור שאין לידע היה יכול לא השור שבעל באופן
 יכול) שכר לשומר שנחשב (הרועה אין אזי, ברעב מת, מאומה השור אכל ומשלא, שווריו בין הזה השור את הניח והרועה, )זה

 את ולהודיע, אוכל השור אם לבדוק עליו שהיה כיון, לשלם חייב אלא', אוכל לפניו והנחתי שווריי בין הנחתיו 'ולומר להיפטר
  .לבעליו הדבר
 על לאשר הנפקד ונתנו, לחבירו דבר המפקיד באדם הדין שהוא, העזרי האבי בשם כתב) ה"קל' סי מ"ב פסקי ג"ח (זרוע ובאור
 שהיה למפקיד להודיע לו היה שהרי ,פשיעתו היא שזו משום, דמיו את לשלם הנפקד חייב אזי, מעצמו הדבר ונרקב, ביתו

  . אוכל אינו שהשור לבעלים להודיע לו שהיה ברועה שמצינו כמו, מתקלקל
                     , כן עשה ומשלא, להצילו אפשרות היתה ואז, מקולקל שהחפץ לראובן להודיע צריך שמעון היה, דנן בנידון וגם

  !לחייבו יש לכאורה
 כשורה שמעון נהג שלא פי על שאף, מרן אמר, א"שליט אלישיב ש"הגרי מרן, חמי מורי לפני השאלה את הצעתי כאשר, אולם
 יש הדין מן אך, )אבידה השבת מצוות מקיים היה בזמן המכשיר את משיב היה ואילו(, מיד השואב את החזיר שלא בזה

 נאמר הרי ובתורה, מאומה שווה שאינו מקולקל דבר המשאיל ראובן לו מסר שלמעשה משום, תשלומים מחיוב אותו לפטור
 חפץ לחבירו אדם משאיל כאשר דוקא נאמר שמירה דין, דהיינו, "לשמור כלים או כסף רעהו אל איש יתן כי): "'ו, ב"כ שמות(

 צריך היה המכשיר שאם יתכן ואכן(, שמירה חיוב השואל על חל לא, כלל עובד שאינו מכשיר לו משאיל כאשר אך, ערך שווה
  ). בגללו שהפסיד מה כל את לשלם וחייב בשמירה השואל מתחייב ובזה, ערך לשווה נחשב הוא הרי, קטן תיקון
 לידיו כשנמסר שכן, השור על שמירה חיוב הרועה על חל ששם משום, דלעיל מציעא בבבא הגמרא לנידון דומה נידוננו ואין
 לא החפץ מלכתחילה, כאן אבל. ערכו ירד, בדקו שלא וכיון, שעה באותה לשוחטו היה שניתן, דמים בר עדיין היה הוא, השור
  !שמעון את לחייב ניתן לא כך ועל, )השואב את ראובן תיקן לא שבגרמתו משום מבעליו טוב מנע ששמעון אלא (שווה היה

  .אבק השואב דמי את לראובן מלשלם פטור שמעון :לסיכום
 השואב אודות הודיעו שלא בכך שפשע משום, לראובן לשלם שמעון צריך שמים שמדיני נראה, ר"מו סיים, פנים כל ועל

  .)והערב נא( !לראובן היזק נגרם ובגרמתו המקולקל

  ].ח, כג ["סלף דברי צדיקיםיעוור פיקחים ויהשוחד  "
 מספרת הגמרא על :)קטז( במסכת שבת. המעוור פיקחים ומסלף דברי צדיקים, מוזהרים אנו מפני לקיחת שוחדבפרשתנו 

אלא מוכן הוא ליטול שוחד , וכיצד הוכיחו חכמים שלא זו בלבד שהוא מקבל שוחד, שופט נכרי שהיה ידוע שאינו מקבל שוחד
  ...ולפסוק היום כך ומחר כך, משני הצדדים

 בו מעשה שארע ,ל"א ששמע מהגאון רבי חויתה סופר זצ"הגאון הצדיק רבי אשר חדאד שליטכתב " נשמת חיים"בספרו 
התייצב הגאון והוכיח . שיטען עבורו, ההגאון רבי חוית, ביקש מאביו. לו ממוןשהיה חייב , אחד מבניו תבע ערבי : עצמו

           .  דחה לשבועיים את הכרעת הדיןוהשופט, היו הדברים ברורים וחותכים. והלה חייב לשלם, נחרצות שהצדק עם בנו
  .אך באין ברירה נאלץ להמתין, תמה הגאון

שוב פתח הגאון בהרצאת ". רענן את זכרוני, אנא: "אמר השופט. והתייצב לשמוע את הכרעת הדין, עברו שבועיים ימים
הדיון התארך מעבר : "הביט השופט בשעון ואמר. הערבי חייב לשלם: שטח את הוכחותיו ולא הותיר מקום לספק, הדברים
  "...בעוד שבועיים תינתן הכרעת הדין. למצופה

               , אמר, "חוששני. "בצר לו פנה אל עשיר ממכריו וסח לו כל המאורע! מעודו לא נתקל בדבר אשר כזה, היה הרב נבוך
  "...לא נעיםמעמיד הוא את השופט במצב ", השיב העשיר, "כבודו אשם בדבר""...שהדבר יחזור על עצמו כל שבועיים מחדש"

, אך טענות כבודו משכנעות. משער אני שהשופט קיבל שוחד כדי לפסוק לטובת הערבי: "והעשיר הסביר, ייםתעתמה הרב שב
  ".אלא לדחות את ההכרעה, אין לו ברירה, ואינו יכול לפסוק שהערבי פטור מלשלם

                    "...יהיה מצפונו נקי, ניק לו שוחד רב יותראם הרב יע. "אמר העשיר, "יש פתרון אחד בלבד" .שאל הגאון" ?ומה הפתרון"
, והשופט אמר, כעבור שבועיים התחדש הדיון. אך החליט לנסות ולראות כיצד יפול דבר, לא האמין הרב למשמע אוזניו

כתבתי כאן את כל טיעוני : "אמר. והושיט לו צרור דפים, קם הרב!" הזכר לי במה המדובר, רענן נא את זכרוני: "כמצופה
! נזכרתי, אכן: "אורו עיניו וקרא.  וראה את שטרות הכסף ומונחים ביניהם–עילעל בהם , נטל השופט את הדפים ..".בקצרה

  !"וודאי שהנתבע חייב לשלם! הדברים פשוטים ומובנים מאליהם
מקבלים ' שופטיהם'כש. 'ושמעו אמרי כי נעמו, נשמטו בידי סלע שופטיהם'עכשיו הבנתי את פירוש הפסוק : "יצא הרב ואמר

  "... אזי שומעים הם את אמרי והם נעימים לאוזניהם–סלעים העוברים לסוחר , היינו מטבעות כסף', סלע'
                , משימת הקודש המוטלת עלינו, נשגבת ביותרההמטרה הנעלה ו. אך יש בו לקח גם לנו ולגבינו, אמנם מעשה שהיה הוא

              ,אבל אם רצוננו שהדברים ייקלטו ויופנמו. וזיו המצוותאור האמונה , היא חינוך הבנים והתלמידים לחיי תורה ומצוות
משום שהרצונות והמאווים  .לא די בכך שנדע ונודיע שזו האמת ואין בלתה, אם רצוננו להנחיל מורשה ולהשריש אמונה

ת א" בין הדפים"עלינו להטמין , לפיכך. את אהבת המנוחה וההליכה אחר שרירות הלב, מעניקים לחינוך את השוחד שלהם
כמה טובה , כמה אושר יש בשמירתן! כמה יופי במצוות, כמה נועם יש בשבת,  להראות כמה אור יש בתורה–שלנו " השטרות"

               , ממש' סלעים'אלא להטמין בין הדפים ,  ולא להסתפק בכך!אלא בעולם הזה,  לא רק בעולם הבא–נוחלים על ידן 
בהכרח יצטרך המלמד לזרז את הילד בדברים "ם " הרמבוכלשון רבינו !לתגמל בתמריצים שונים האהובים על הילד

ואקנה לך מנעלים יפים או , קרא: יאמר לו, וכשיגדל. ואתן לך אגוזים ומעט דבש, קרא: ויאמר לו, האהובים אצלו בגילו
נו נאהיב על צאצאי, ורק כך, כך! זו הדרך!" למוד פרשה זו ואתן לך דינר או שניים: וכשיתבגר יאמר לו. בגדים נאים

  .)מעיין השבוע( !וננחילם אושר עדי עד, ותלמידינו את המורשת הנפלאה
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אור בת יפה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
   ,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זאליהו בן כשוורנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זזינט בת מריםנ "לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זשמעון שי בן שולמיתנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זחיים בן לונהנ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע       
 

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"ואלקבלת העלון בד. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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 ק: פרשת יתרו מסתיימת בפסו
ֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו ר לֹא ִתּגָ ִחי ֲאׁשֶ  (כ,כב) .ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזּבְ

ים ִלְפֵניֶהם וסמוך לה מתחילה פרשת משפטים בפסוק: ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ  (כא,א)  ְוֵאּלֶ
ומה הקשר ביניהם? נבאר בס"ד, כאשר מזכירים מישהו, למשל: שמעת על ראובן? קנה  

חדרים.., אם לא תוסיף ותגיד ה' יברך אותו ויוסיף לו, אתה   5עכשיו דירה חדשה. 
מקטרג עליו, אתה גורם לזה שבשמים יפתחו לו את ה'תיק האישי' ויבדקו אם מגיע לו..  

ִחיְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמעֲ 'וזהו שכתוב:  ר לֹא  ' אם תגיד מעלות של אדם אחר,  'לֹת ַעל ִמְזּבְ ֲאׁשֶ
ֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו במידה ולא מגיע לו אתה תגלה ערוותו ואז חלילה אתה מעורר עליו  ' ִתּגָ

ים קטרוג, ואז בשמים פותחים את תיקו ובודקים וזהו שכתוב ' ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ְוֵאּלֶ
גורם שבודקים ועושים לו משפט לראות אם אכן מגיע לו הטובה שקיבל.   ', אתהִלְפֵניֶהם

לכן העצה לא לדבר כלל על אדם אחר מטוב ועד רע ואם דיברת טוב, תוסיף בסוף שה'  
 (עורך העלון) יברך אותו ויוסיף לו. 

 
ְרָחק ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ  (כג,ז)  ִמּדְ
ֶקרהיה מפרש פסוק זה על דרך הדרש: "  ר' זושא מאניפולי ַבר ׁשֶ מדיבור אחד של   –"  ִמּדְ

ְרָחקשקר שאתה מדבר, "  אתה מתרחק מהקב"ה, כי דובר שקרים לא יכון לנגד עיני    –"  ּתִ
 . השם

 
מעשה באחד שבא לפני רבו והחל לספר לו דברים מופלאים ומוגזמים שלא שמעתן  

יו ואמר: "כמה גדול כח הזיכרון של אדם  אוזן מעולם, לאחר שסיים, פנה הרב לתלמיד
התלמידים לא הבינו כיצד רבם משבח אדם ריק שכזה. הסביר להם הרב: "ישנו  ?", זה

שנה, ואילו איש זה   50שנה, ויש מי שזוכר מה היה לפני   20אדם שזוכר מה שהיה לפני 
ו הגדולים  כמו כן מצווה האדם להזהיר את בני בית!".  זוכר אפילו דברים שלא היו מעולם

והקטנים שיתרחקו מדברי שקר, ובעוונותינו הרבים מצויה תופעה קשה בימינו,  
אם תישן תקבל הפתעה", "אם  : "שהורים מבטיחים לילד כל מיני דברים ואומרים לו

ובסוף לא נותנים לילד כלום, ואותם הורים מחנכים את הילד  ",  תאכל נקנה לך הפתעה
שאומרים לבני ביתם: "אם פלוני יתקשר תאמרו לו   לשקר ולכזב. וכמו כן ישנם הורים 

וכשהילד רואה כך, כיצד לא ילמד גם הוא  ,  שאני לא בבית", ובאמת הוא כן בבית 
 !ואוי להורים מיום התוכחה ומיום הדין ? לשקר
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ְרָחק ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ  (כג,ז)  ִמּדְ
 :מיר  ישיבת מראשי, ל "זצ שמואלביץ רפאל רבי הגאון שסיפר מאלף מעשה לפנינו
  הוא.  רבות שנים במשך זיווגו את   למצוא  זכה לא מיר בישיבת  שלמד  התלמידים  אחד
  השידוך  את מצא  לא עדיין אך. 36-וה 35-ה  את ואפילו,  30-וה 25-ה  גיל את  עבר

  הארוכה התקופה   בכל הוריו  ועל   עליו  עברו  גדולים  שייסורים  לציין למותר  .המתאים 
  כבת נערה –  מצויינת נשמעה פניה שעל שידוך הצעת  לו הוצעה 37  לגיל בהגיעו .הזו
 '. ה  ויראת צנועה , טובות מידות בעלת ), שנים  -9 ב  ממנו הצעירה( 28

 מן : "ושאלו ל " זצ רפאל רבי הגאון הישיבה  ראש אל  הבחור  ניגש עימה  הפגישה לקראת 
  חשבתי  אותה להרתיע  לא וכדי,  לגילי  הבחורה  אותי תשאל   הפגישה   במהלך הסתם
  האם. האמיתי מגילי  שנים בכמה צעיר שהנני ולומר  הגיל  את'  לעגל' לי  כדאי שאולי 
  דבר  הן  יותר או  פחות שנתיים -שנה הלא : "לטעון  הוסיף  הבחור?"  כך  לנהוג  לי  מותר
  אם  כי, הגיל  את מעט שאנמיך  רצוי  אולי  כן  ואם, ולמידותיו  האדם  לתכונות ביחס  שולי
 ...הפגישות  את ולהפסיק   המבוגר מגילי להיבהל   עלולה היא  באמת  אני  כמה  בן אגלה 

 
  אל אכנס  ה"ובעז,  ברק  לבני   לנסוע  עומד אני  בצהריים  היום" :לבחור השיב הישיבה ראש

  שמואלביץ  רפאל רבי הגאון".  כך   על אותו   ואשאל ל"זצ שטיינמן ל"הגראי מרן  של מעונו 
 . הבחור  שאלת את הרב לפני והציג ל "הגראי  של  לביתו  נכנס 

 
שהוא מבוגר   –"חיסרון אחד כבר יודעת הנערה על הבחור   מרן שמע את הדברים והשיב:

 !".  שהוא גם שקרן –ומעוכב שידוך זמן רב. לא כדאי שהיא תגלה עליו עוד חיסרון  
הבחורה היטב בחקירות    ואז המשיך ואמר: "הרי בוודאי קודם הפגישה תבדוק 

ובדרישות מהו גילו המדוייק של הבחור המבוגר, ובכל זאת כבר בתחילת הפגישה  
מדוע היא שואלת? וכי לא ביררה זאת קודם לכן? אלא שהיא מכירה  . תשאל אותו לגילו

בעובדה שבחורים מבוגרים בגילים שכאלו מרבים לשנות מן האמת ולהפחית מגילם  
שואלת לגילו כוונתה לבחון אותו אם יאמר את האמת או   האמיתי, וממילא כשהיא 
ראש ישיבת מיר נדהם  "...  כדאי לו להיזהר מלהתגלות כשקרן , "ישקר... ולכן", סיים מרן

הבחור שמע  .  מעומק תבונתו של הגראי"ל זצ"ל ומיהר להעביר לתלמידו את הדברים
ב"ב  ("חכם עדיף מנביא"    זאת והחליט לציית לדברי רבן של ישראל, כפי שלימדונו חז"ל:

הפגישה החלה, ואכן כבר עם תחילתה שאלה  .  ולומר בפגישה את האמת בכל מצב ),יב
השניים מצאו התאמה בפגישות,  . הנערה את הבחור לגילו, והבחור נקב בגילו האמיתי

לאחר האירוסין סיפרה הכלה לחתן: "עוד   .ואחר זמן קצר החליטו להתארס בשעה טובה
לפני שנפגשנו, ערכתי בירור יסודי מהו הגיל המדוייק שלך. כל הסיבה ששאלתי אותך  

הייתה לבדוק אם הינך דובר אמת או   ,מיד בתחילת הפגישה הראשונה בן כמה אתה
שמא השקר רגיל על לשונך... ידעתי שרבים משנים מן האמת בגילים כאלו, וכשהשבת  

  התרשמתי מאוד ממידת האמת שבך והחלטתי להמשיך את  37שאתה בן   לי
  ('ופריו מתוק')"... הפגישות

 
ּתוּ ׁשְ ֱחזוּ ֶאת ָהֱאלִֹהים ַויֹּאְכלוּ ַויִּ  (כד,יא)  ַויֶּ

שמל תינוק אחד, אך לאחר הברית לא יכלו  מסופר מהרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע, 
תרופות וסגולות שונות, נגר הדם לא הרף. סעודת  לעצור את שטף הדם. על אף שהביאו 

הברית שהוגשה על השולחנות עמדה מיותמת ואיש לא העז לגשת לאכול, כשהרך  
הרה"ק רבי זושא הנימול בסכנת חיים. בהשגחה פרטית נפלאה, נזדמן לשם פתאום 

של   כשראה את המצוקה אמר לנוכחים: 'טלו ידיכם לסעודת המצוהמאניפולי זי"ע,  
ּתוּ' הברית', והסתמך על הפסוק: ׁשְ ֱחזוּ ֶאת ָהֱאלִֹהים ַויֹּאְכלוּ ַויִּ כאשר רואים בחינת   –' ַויֶּ

ּתוּמידת הדין שולטת, העצה הבדוקה היא ' -אלוקים ׁשְ ', לאכול סעודת מצוה,  ַויֹּאְכלוּ ַויִּ
אשר כוחה יפה להמתיק הדינים ולהפכם לרחמים. ואכן במהלך הסעודה הגיעה  

 (עלון 'מזמור לתודה') שורה שפסק הדם לזרום. הב
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 )244(עלון 'אפריון שלמה' גיליון  – !זהירות
 

שור לא געה, ציפור לא צייצה, אפילו  ... שבוע שעבר קראנו על עשרת הדיברות, העולם דמם
 .  שירה... החמה פסקה מהילוכה, והנשמה שלנו פרחה מכל דיבורהמלאכים פסקו מלומר  

עם ישראל שהגיעו לדרגת נביאים,  "... ומה נאמר שם בדיברות...? "לא תגנוב", "לא תחמוד
נראה לכם הגיוני לבקש  ?!". של "לא תגנוב" ו"לא תחמוד? צריכים הוראות של פרחחים

 !  שברא אותנו יודע שזה המבחן המעשיכנראה שכן. כנראה שמי ?!  מהרמב"ם לא לגנוב
 

 !  לקחת על עצמך חומרות של חסידות זה מתוק ! לברך 'אשר יצר' בכוונה זה נהדר
אתה זקוק לשיחת טלפון, אתה  !... אבל המבחן האמיתי הוא להיות זהיר בממונו של חבירו

ביקשת  ... שיחות 3-אבל אתה לא שם לב, ואתה מתגלגל ל.  מבקש מהחבר שלך שיחה
הוא בטח לא מקפיד... כמה זה כבר עלה  ?!". שיחות 3חה נתנו לך, אבל למה אתה עושה  שי

 "...  שקלים  2שקלים. היו חסרים לך   150-הלכת למכולת וקנית ב! לו...", זו לא טענה
 ?!  אני אחזיר לך מחר בבוקר...". מי בכלל זוכר את זה

 
ן עם שבעת ילדיו. באותו זמן  שנים בחוה"מ פסח לטיול בצפו 6יהודי מבני ברק נסע לפני 
מי שזוכר זו היתה שפעת שאין לה אנטיביוטיקה, ומי שהיה  ... בדיוק היתה שפעת העופות
טוב, האברך טייל כל היום עם הילדים, ולעת ערב כשהם רצו  . חולה רח"ל... אחת דתו למות

מר לו הנהג:  ב"ה הגיע האוטובוס, אבל או. לחזור לכיוון בני ברק, הם עצרו בתחנת האוטובוס
מתי יגיע האוטובוס הבא?", שואל  ". "אני מצטער לומר לך כל המקומות באוטובוס תפוסים 

 .  דקות", עונה הנהג  50-בעוד כ. "האברך
 

שעות נסיעה בעמידה במסדרון האוטובוס עם שבעה   3היהודי עושה חשבון, להעביר 
האברך,  ...  באוטובוס הבאאבל מי יודע מה יהיה  ... דקות 50ילדים, ומצד שני לחכות עוד  

בעל בטחון, אומר לעצמו "נסתדר, השי"ת יעזור", ועולה לאוטובוס עם הילדים. נו, ומה  
הוא מביים טלפון לרבנית שלו, ומספר לה בקולי קולות, כדי שכל  ? עושה 'בעל הבטחון' הזה 

האוטובוס ישמע, שהוא עכשיו חזר מהרופא שם בצפון שעשה בדיקות לילדים, ולפי  
...  רבקי, ושמוליק ספק ונדבקו במחלה של שפעת העופות, יקות ה' ירחם... יתכן ואבריימיהבד

  8מושבים, עכשיו יש לו   8אם מקודם לא היו לו ! בתחנה הבאה חצי אוטובוס היה ריק 
אבל כשהוא באמת הגיע  'המפיל'... הוא יכול לברך ק"ש שעל המיטה עם ברכת ! ספסלים

לשכב על מטתו, בביתו בבני ברק, הוא החל לערוך חשבון הנפש... ה' ירחם, אני חתיכת  
שמיים אני חייב!    נכון שזו גרמא, לא העפתי אותם בידיים מהאוטובוס, אבל בדיני ! ''מזיק 

אדם שהשאיר חובות של נזיקין וגזילות    1? מה עושים עם כזו גניבה איך מחזירים את זה
עד כאן הצד  ... לא יכול להיכנס לעולם הבא. השומר יבעט אותו בגלגול בחזרה לעולם הזה

 .  החמור
 

בבסיס חצרים, של חיל האויר, היתה חיילת שהיתה במצוקה  . אבל יש לזה גם צד חיובי
רבנית קנייבסקי, בואי  נפשית. חברה שלה אמרה לה: "תראי כל פעם שקשה לי, אני הולכת ל

החיילת, שהיתה קיבוצניקית, אמרה לחברתה: "רבנית?! ועוד  "...  נלך אליה, את תרגישי טוב
ענתה חברתה: "את סתם מורעלת,  ?!". בבני ברק?! מה יש לי לחפש אצל השחורים הללו

טוב, השתיים נסעו לבני ברק, כשהם הגיעו לתוך בני ברק הם  ". תבואי ותראי שיהיה טוב
?  אומרת החיילת לחברתה: "מה הבאת אותי לתוך בני ברק ... בתוך בני ברק  54חו קו  לק 

אין לך מה להפסיד, תגיעי לרבנית ותהיה  ".  כולם פה שחורים, עוד מעט יזרקו עלינו אבנים 
.  אחרי שהן עלו לאוטובוס הם רצו לדעת באיזו תחנה עליהן לרדת". לך סייעתא דשמיא 

גמרא, והן שאלו אותו באיזו תחנה יש לרדת? הבחור אמר   לפניהם ישב בחור ישיבה שלמד
"...  תחנות מהרבנית  8הן יורדות, והן מגלות שהן רחוקות עוד  !"... להם: "עכשיו, תרדו עכשיו

אמרתי לך, כל השחורים הללו, רק ראו שאנחנו חילוניות, והטעו אותנו כדי שנרד  
 "... מהאוטובוס, הם לא רוצים שנגיע לרבנית
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן שירה בת גילה. 
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.רווית רבקה בת אורלי, לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,   לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
י בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת יוס יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 

ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה  רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית 
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת    ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל

שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
ז"ל, ירושה בת רות  תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה   ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר בן אסתר ז"ל.

 
 

"...  אליה  אמרה לה חברתה: "תעזבי אותך, אז יש גנב אחד, מה זה קשור לרבנית... חכי שנגיע
הן חיכו לאוטובוס הבא, וכשהן סוף סוף מגיעות לפתח ביתה של הרבנית, במדרגות ברשב"ם  

אמרתי לך, השחורים הללו לא  "... וחוסם את הדרך , מחכה אותו בחור ישיבה עם גמרא
הן מתקרבות, והבחור פונה אליהן ואומר: "סליחה, הייתי שקוע  "... רוצים שניכנס אל הרבנית

הטעיתי אתכן, רצתי לכאן כדי לתפוס אתכן לבקש מחילה...", והוא  בלימוד ולא שמתי לב ש 
הם נכנסו לרבנית, החיילת סיפרה לה את מצוקת נפשה, וכן  ₪...     8.40  מוציא שקית עם

כמה התורה מאזנת את  , סיפרו לה על המעשה. אמרה להן הרבנית: "תראו מה הכח של תורה 
ת, שמעה כך, והחליטה שהיא רוצה  החייל ".  נזהר מגזל   14הבן אדם, שאפילו נער בן 

הבחור הזה לא עובד  .  היום היא אשת אברך, ואמא לשמונה ילדים... להשתייך לתורה
ב'ערכים' וגם לא ב'לב לאחים', הוא בסה"כ היה זהיר בממונו של חבירו, ואע"פ שזו אפילו  

 !שקלים הוא זכה למשפחה של בעלי תשובה 8.40בשביל ... לא היתה גרמא
  

אלֹא ִתהְ  ר ָיֶמיָך ֲאַמּלֵ ַאְרֶצָך ֶאת ִמְסּפַ ָלה ַוֲעָקָרה ּבְ ּכֵ  (כג,כו)  ֶיה ְמׁשַ
סיפר בהקדמה לספרו 'דברי אברהם' את  )תלמיד החתם סופר(הגאון רבי אברהם אורנשטיין זצ"ל 

  טרוד מאוד, הוא שאל לשלומו וה'חתם  ה'חתם סופר'פעם אחת הוא ראה את : המעשה הבא
סופר' התמרמר על כך שטרדות הקהילה וניהול הישיבה על מאות תלמידיה מונעות ממנו  
השגחה על בניו כראוי. והוסיף 'ראה בני שמעון... זה כמה שבועות שאיני יכול לתהות על  

  כו): -,כהלז(אמר לו ה'דברי אברהם': מובא בתהילים ?'. קנקנו במה שלומד. ומה אעשה אפוא
ל ַהיֹּום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרכָ ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ " ׁש ָלֶחם, ּכָ ויש לשאול   ה'.יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ

ל ַהיֹּום'היאך יכול הצדיק להלוות כל היום? מנין לו כל כך הרבה כסף? ומדוע נאמר  ? אלא  'ּכָ
רה לתלמידיו,  מדובר בצדיק שמלווה לציבור את כל יומו בניהול ענייני הקהילה והרבצת תו

ולא נשאר לו שום זמן... ואם כן מה יהיה עם בניו ואנשי ביתו? כיצד הוא יטפל בחינוכם? על  
זכות זיכוי הרבים תעמוד לו שהקב"ה יברכם בתורה וביראת  ה' ְוַזְרעֹו ִלְבָרכָ 'זה באה ההבטחה 

 '... אמר לו החתם סופר 'נחמתני בני נחמתני. שמים
 

ַאְרֶצךָ 'סופר' זיע"א את הפסוק כך: על פי הנ"ל הסביר ה'חתם  ָלה ַוֲעָקָרה ּבְ ּכֵ ומובא   'לֹא ִתְהֶיה ְמׁשַ
שזו ברכה 'שלא תהיה עקר מן התלמידים' ואם כן מה יהיה עם   (בכורות מד,ב) בגמרא

ר 'ההשגחה על בניך? הרי לא יישאר לך זמן עבורם? ועל כך יש הבטחה מהקב"ה  ֶאת ִמְסּפַ
א    .הזמן שאתה נותן לאחרים אמלא ואשגיח על בניך שיהיו לברכהאת  'ָיֶמיָך ֲאַמּלֵ

רמִ  תאֶ רמוז לנו בראשי תיבות 'ו(העורך:      ).בןגימטריה   'ַמּלֵאאֲ ֶמיָך  יָ  ְסּפַ
 (לוקט מהעלון 'מתוק מדבש' לרב ברוך בוקרה שליט"א)
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היו עומדים  הדברים דתספר סיפורים, אם הייתי במעמ אל
 אחרת...

 
בסיני היתה 
התאוריה, הטסט 

 אצלך בבית...

 .כן כן, גם את דיני הטמבון השרוט קיבלנו בסיני..

 פרשת
משפטים

 נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורה       17:10מרכז:  16:50ם: -כניסת השבת: י



 קודם כל תהיה איש, ורק אחר כך איש קודש

 הבולדוג ההולנדי מרוויח בזכות האמסטף המצרי...

 אתה בתקופת השובבי"ם, רק תזהר משובבות יתר...

 אל תאכזב... –יבלת תפקיד ק

להצלחת ידידי היקר איש רב פעלים 
 מוקיר רבנן ר' דרור חיים בן אסתר 

 וכל משפחתו

     052-7680962וכן לחלוקה באזור המגורים: לקבלת העלון במייל לתרומות, הקדשות, 
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ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון   )כב, כא( ּכָ

דוד הגאון רבי שליט"א: יעזר טורק אלמספר הרה"ג רבי 
קף גדלותו ינודע בירושלים של מעלה בהל זצ" בהר"ן

וביחוד  ,בצדקותו ובקדושתו המופלגת ,וגאונותו התורנית
ירת ההלכה עד כדי מסירות נפש בדקדוק המצוות ושמ

- שולחן'שמו יצא לתהילה כ למרות צניעותו המופלגת .ממש
 .עילאית לחקות אותהכעמוד ההוראה וכדמות  ,חי 'ערוך

ירושלים  אישיותו הקורנת השפיעה רבות על דמותם של בני
כל הרואה את " :ממליצים אודותיו שהיו ,המדקדקים בהלכה

  ". ...הלכהנזכר  ודד

  :מפעים הבא שמעתי מפי אחד מצאצאיוה פוריאת הס
 ,'חסדשערי ' בשנותיו האחרונות התגורר רבי דוד בשכונת

 ,ע"ה פרידמן ]חיקה[ חיה יוכבדבבית בתו הרבנית 
מבעלה הגאון רבי משה פרידמן שהתאלמנה בצעירותה 

'תיקון  היה רבי דוד משכים קום לאמירתמדי לילה  .זצ"ל
ה עד כשעה וחצי לפני זמן  ולאחר מכן עסק בתור, 'חצות
 אחר פסיעה לעבר בית הכנסתאז צעד לאיטו פסיעה  .ותיקין

חברותא עם אחד בך ללמוד שם המשי ,בשכונה 'הגר"א'
הרבנית  ,בתומתלמידי החכמים החשובים שבשכונה. 

קפידה ה ,באופן מהודר ביותר שנהגה בו כיבוד אב ,פרידמן
בורו כוס קפה להכין ע כדי אף היא לקום באשמורת הבוקר

רבי דוד היה משיב בו את נפשו  .לבו מהביל להחם בו את
    .ומזדרז לצעוד לבית הכנסת

דקות  ,כשהגיע רבי דוד לבית הכנסת ,הלילות והנה,  באחד
פנה אליו  ,עם החברותא חדות לאחר שהחל ללמודא

במפתיע וביקש את מחילתו על כך שהוא נאלץ כעת לעוזבו 
בתחילה ניסה  ...שוב בדחיפות הביתה כי שכח דבר מהול

קח ממנו ידעו כמה מאמץ וזמן תובי ,החברותא לעצור בעדו
כששב קם ויצא.  ,לטי בדעתואך רבי דוד היה הח ,הדרך

ולמרות שלא  ,ית הכנסת כבר עמדו הציבור להתפלללב
רה על פניו כינ ,די יוםיהספיק להשלים את חוק לימודו כמ

   ארשת של שביעות רצון.

כל  ידע כי ,תא שהכיר את הליכותיו של רבי דודהחברו
והסתקרן  ,גים בדקדוק על פי דעת תורה והלכהמעשיו מונה

בר חשוב יכול היה לגרום לרבי דוד לנטוש לדעת איזה ד
אולם  ,מצע הלמוד ולבטל את לימודם הקבועאותו כך בא
מרובות, נענה  חר הפצרותרק לא .רב לפרטירבי דוד ס

תי "ודאי ידוע לך כי כיום אני מתגורר בביתה של בואמר: 
והנה היום שכחתי לשטוף את הכוס בה שתיתי   :מנהלאה
חששתי כי עד שאשוב  .הביתת הקפה לפני יציאתי מא

והדבר יקשה  על  ,בשישארית הקפה תתי ,מתפילת שחרית
לשטוף את הכוס  יעקבותיחזרתי אפוא על  .בתי לשטפה

  ."...בעוד השארית רכה

הרי בסך הכל זוהי  ,אינני מבין" :החברותא נדהם ותמה
   ."?ודאי מוחלת לך על כך בלב שלםווהיא ב ,בתך

   "....!היא אלמנה ,זאתך בכל א, "דודי אמר רב, "!נכון"

כל רגע של ביטול תורה אצל רבי דוד היה  הרי !מרעיש
העידו עליו  .חושב עד לאחתמוה מדוקדק זמנו הי ,נורא

מדו על דעתו לא בזבז רגע אחד מזמנו ומכיריו כי מיום ע
בצער כה  כדי לא להטריח אלמנהאולם  .םושלא נצלו עד ת

הקדיש לזה  ,על כךספק שלא היתה מקפידה  שאין ,טמוע
  ]מלא'מתוך 'אוצרותיהם א[                      לשעה...     קרוב

י ִתְרֶאה  ַחת ּכִ ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך רֵֹבץ ּתַ
ָ מַ  ֲעזֹב ִעּמוֹ ... אוֹ ׂשּ   )כג, ה( ָעזֹב ּתַ

זצ"ל,  ראובן קרלינשטייןהגה"צ רבי  'מגיד מישרים'ה
: )תנחומא סי' אממחיש פרשיה זו עפ"י דברי חז"ל במדרש (

נקרא להם  ,]מקביל לנהגי מוניות של היום...[ 'מעשה בשני חמרים'
כבר כמה שנים  .'היו שונאים זה את זהש' ,געצל ושמערל

אתה תופס לי את הפרנסה, חוטף " :שגעצל אומר לשמערל
 .!..."האתה מוציא לי את הלחם מהפ ,לי את הקונים מהיד

 מה ,אני הייתי קודם ,לא אתה גנב" :ושמערל צועק לעומתו
שונאים ... ששון ושמחה ,בקיצור ."אתה לוקח אותו
וכל יום מעשים  ,עוד חודש ,עוד שבוע ,מושבעים. עוד יום

  . ביניהם תהום מפרידה ...שלא שייך שנאה כזו ,חדשים

פנוי : "ד עומד געצל בתחנת ההסעות וצועקיום אח
אחרי  ,פתאום .אף אחד לא בא ,. ואין קונה"להלהוב

וגם הוא מחכה  ,שמערל, מגיע השונא שלו ,שעתיים
יך הובלה בדיוק באותו רגע מגיע אחד שצר .לקליינט

הלה נענה לו ". ...כנס ,בוא בוא" :ושמערל הזה צועק לעברו
אתה לא " .מטעין על חמורו את המשא ומתכונן לצאת לדרך

 "אני שעתיים עומד פה זועק לעברו געצל,", !?מתבייש
מחילה לך אין  ,'גזלןא ,א'גנב ?ואתה בא ולוקח ,ומחכה



  
צל וקילל את שמערל על מה שעשה כך עמד גע ".!עולמית

הגיע  -בשעה טובה ומוצלחת ו 'ברוך ה ,אחרי שעה וחצי. לו
הלב מלא עד גדותיו בשנאה  .וגעצל יוצא עמו לדרך ,נוסע

והנה לפתע הוא רואה מרחוק  ,לשמערל. הוא נוסע ונוסע
נו ריבו" :הוא לא יודע מי זה, ואומר .ץ תחת משאוחמור רוב
יהי רצון, אבל  ."...יהי רצון שזה יהיה שמערל ,של עולם

 :נוסע הלאה ומגיע קצת יותר קרוב .עדיין הוא לא יודע מי זה
". ...כמו הכובע של שמערל ,לעגלון יש כובע אדום גדול"

 .זהו זה ,או" :יניוואז אורו ע .עד שמגיע אליו ,מתקרב עוד
עד שיבוא... יהא מונח  ,אין עובר ושב ,שמערל תקוע כאן

   ."!לות לאור השמשילא עושים כאלו גזוילמד לקח ש

דיו " :לוקח את המושכות וצועק ,נעמד על העגלהגעצל 
. הרמב"ם אומר שאין ..םיישמההשמחה עד לב ו ",!דיו

, ושמערל בדרכו געצל ממשיךיותר מהנקמה.  שמחה גדולה
 םעוד חמישי ,הוא ממשיך לנסוע .החמור נותר לו שוכב עם

מה " :לפתע חולפת בראשו המחשבה ., מאה מטרמטר
כי תראה ' נות נפלאה לקיים מצותיש לי הזדמהלא  ?עשיתי

מי יודע , 'ובץ תחת משאו ...עזוב תעזוב עמוחמור שונאך ר
 'נאך'חמור שו - אם עוד פעם בחיים אזכה לקיים כזו  מצוה

תפילין  ?ואני אלך ,יותר גדול משמערל אין לי שונא ,בהידור
הרי זו מצוה  ?הנחתי היום? קריאת שמע אמרתי היום

אחוריו מסתובב ל ,הוא עוצר. "גם זו מצוה בתורהו בתורה
מערל ש .השונא הגדול שלו ,ומגיע אל אותו בעל מחלוקת

פונה  ,"שמערל ,יד ליתג" ...לתת לו מכותחשב שהלה בא 
אני רואה שאתה לא  ,אולי אפשר לעזור לך" ,אליו געצל

תעשת יד מומ. '?ה פהמה קור, 'ההוא לא מאמין". מסתדר
ב פה שעתיים וחצי ואף אחד אני שוכ ,בטח בטח ,נו"ואומר: 
    . לא בא"

   ."המשא בא ביחד נפרוק את ,"בסדר -

ומקיימים ר מוהחאת מקימים  ,ם את המשא מהחמוריפורק
 געצל קיים את מצות :כך עשו שתי מצוות ,מצות טעינה

   ..ושמערל גרם לו לקיום המצוה. ,'עזוב תעזוב עמו'

לירושלים אני " -  .תעניין שמערלמ", ?להיכן אתה נוסע"
   ".גם אני בדרכי לשם ,זה טוב ,נו" -    ."נוסע

רו יחבש ,נמצאו עושין שלום ביניהם: )שםמדרש (ומסיים ה
ראה היאך ריחם עלי  ,לא הייתי סבור שהוא שונאיה" :אומר

מתוך כך נכנסו לפונדק  ,"כשראה אותי ואת חמורי בדוחק
 זה מה שאמר הכתוב ,ביחד ונתאהבו זה לזה אכלו ושתו

ביעקב אתה  משפט וצדקה ,אתה כוננת מישרים' :)תהילים צט(
  ]יחי ראובן'מתוך 'ו[                                              .'עשית

ם ֵאת  ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ה'...  ַוֲעַבְדּתֶ
ךָ  ְרּבֶ   )כג, כה( ִמּקִ

אבי מורי שליט"א:  אל מיכל צוקרייחסיפר הרה"ג רבי 
ישלח 'שליט"א, יהודי יקר, סובל כבר שנים מאסטמה קשה, 

טמה הוא . כידוע, האויב הגדול ביותר לאס'ה' דברו וירפאהו
האבק. אמי שתחי' עוברת בכל יום בסמרטוט על הריהוט 
הישן שבבית כדי שלא יהיה שם אבק ח"ו. בנוסף, הצורך 
 החשוב ביותר הוא אויר נקי. בסמיכות לבית הורי היה מצרך

היה זה שטח שלא ניתן  ..שטח פתוח. -הנדיר בבני ברק  -
בין  'מובלעת' מעין הובו בנין מגורים כיון שהוא מהו לבנות

ביום מן הימים אלא, שניינים, כך נותר השטח ריק ונקי. הב
ת המגרש עבור בניית תלמוד הקצתה עיריית בני ברק א

. התושבים ידעו, שכשיבנה הבנין יחסם 'באר יהושע'התורה 
 - שהיה להם עד כה ורעש של מאות ילדים רהאוויכל 

ישמע בכל שעות היום. בד בבד, השביל המוביל  -בלע"ה 
כשני מטרים מתחת לחלון בית הורי, והאבק לת"ת יבנה 

  שיעלה ממאות הילדים אמור לכסות את הבית בכל יום... 

רה, החל ילא זכה לאהבת תורה יתאחד השכנים, ש
להחתים את תושבי השכונה נגד הקמת התלמוד תורה. 
ברור היה לו, שאבי שליט"א יהיה המתנגד הגדול ביותר, כי 

!... משבא אל אבי, פתח פשבשבילו זה יותר מספק פיקוח נ
שמספר  'יתד נאמן'של  'מוסף שבת קודש'ה את  לו אבי

את אבי מאד  'תפס'ועות קודם לכן התפרסם בו סיפור ששב
רופה התפשטה ימרו. סופר שם, שברחבי אווהוא החליט לש

ן, ובאו וסיפרו לוז'יאפה עמדה להגיע לוויפה קשה. המגימג
תקרב שכשת לוז'ין. הגר"ח הורהאווזאת למרן הגר"ח מ

פה קרבה יה. הגיע היום והמגיפה יותר יאמרו לו, וכך היהמג
גר"ח. הוציא הגר"ח את תלמידי המאד. הלכו ואמרו זאת ל

מה עשרות הישיבה לרחוב עם סטנדרים וגמרות, ובכל כ
, וכך ברותאבח שישבו ולמדו בחוריםמטרים העמיד שני 

מגפה הלכה והתקרבה, ונעצרה ה -לוז'ין. אהקיף את כל וו
   .'ין!!!לוזאבוו

 - פנה אבי שליט"א לשכן ואמר: "אם רוצה אני חיים ארוכים 
אין לי דבר גדול יותר מתלמוד תורה מתחת לאפי, זו 

רים אם יחסרו חד -אדרבה!  .השמירה הטובה ביותר!
לכיתות כדאי שיבנו אותם בתוך החצר שלנו ממש, וכך 

ואם על ירידת מחירי הדירות  ,תהיה השמירה טובה יותר!
  !". 'ברכה "חכף לתית'בר, הלא חז"ל הבטיחו שאתה מד

שלא יאונה  עד שפעלוזכה אבי לעמוד בראש הוובאמת, 
, "תהתהוקם  בזאת, שמאז אני מעידולתלמוד תורה כל רע. 

, הרבה פחות ממחלת האסטמהסובל  אבי מורי שליט"א
ותה תקופה רכש לשני ילדיו בא -לא רק זאת ו ברוך ה'.
ין רבצו עליו חובות מחתונות קודמות, ובתוך יעדדירות, ו

מספר שנים מועט, אף על פי שעזב את העבודה, חיסל את 
   ]המתוך 'להאיר' על סידור התפיל[                 .כל חובותיו!!!

ר ּדִ  ר ּכֹל ֲאׁשֶ ָמע ה'ּבֶ ה ְוִנׁשְ   )ד, זכ( ַנֲעׂשֶ

אותה קבלה שקבלו ישראל עליהם את דברי ספר הברית, 
שבת פח. מזיו השכינה ( כתריםשני ב והתעטרוזיכתה אותם 

   ). ללמדנו מה רב כוחה של קבלה, ומה עצום פריה.וברש"י שם



  
זצ"ל, ראש ישיבת 'באר  משה שמואל שפיראהגאון רבי 

היה ייס כספים לטובת הישיבה. הוא יעקב', יצא לחו"ל לג
וביום  .ידים תומכי תורהלהיפגש עם כמה יהודים אמ אמור

הגיעה שעת  -היהודים הללו מחד בדרכו לא -מן הימים 
כנסת להתפלל. בסיום התפילת המנחה, והוא נכנס לבית 

התפילה, בעת אמירת 'עלינו  לשבח', ניגש אליו יהודי מקומי 
מקורביו של רבי משה שמואל נכבד, והושיט לו יד לשלום... 

מגדולי תומכי  הלא הוא אחד - מזהים מיד את האיש 
שומת לבו של הרב, כדי התורה, ומנסים להפנות את ת

שישיב בהושטת יד, אך הרב אפילו לא נושא אליו את עיניו. 
הם מנסים לרמוז בכל דרך, אפילו לוחשים באוזניו כי אחד 
מגדולי תומכי הישיבה ניצב מולו,  ורבי משה שמואל 

  מתעלם מהם, ומוסיף לומר 'עלינו לשבח' בכוונה...

שמואל נושא  כשסיים את תפילת 'עלינו לשבח', רבי משה
היות ו'עלינו לשבח' 'אליו את עיניו הטובות, ואומר כמתנצל: '

נאמר בסוף התפילה, לפעמים עלולים חס ושלום להיכשל 
בזלזול, לומר את הקטע הזה במרוצה, תוך כדי עיסוק 
במשהו אחר, וכיוצא באלה... לכן קיבלתי על עצמי קבלה 

בשום טובה, שלא להפסיק באמצע אמירת 'עלינו לשבח' 
   '.מחיר שבעולם, ולכן לא השבתיך בשלום!'

'זו 'היהודי האמיד שמע את הדברים, ונפעם מגדלות הנפש. 
 - 'מתנה יקרה עבורי להיות שותף עם כבוד ראש הישיבה'

'עם יהודי שלא משנה את קבלותיו הטובות, 'לחש בהערצה, 
גם כשעומד נכחו יהודי שנותן לו הרבה כסף... לפיכך אתן 

נקס פשלף מכיסו  . הואאמר - 'סכום כפול ומכופל!'לישיבה 
ת המחאה בסכום עתק לטובשיקים ועט מוזהב, ורשם 

  הישיבה...

ארץ האלפים הקסומה, העיירה ארוזה שבשווייץ העטופה 
ך לא דרך התגלגל לכאן בחור דרלבן מרהיב. ב- סגול-בירוק

צעיר, שמוצאו ממשפחה המקפידה על קלה כבחמורה, 
והם גרמו לו לזנוח את דרך  שעברו עליו כמה משברים,

עליה גדל וחונך. הוריו של הבחור חשו כי עולמם  התורה
חרב עליהם, את כאב ליבם וסאת יגונם לא ניתן לתאר... 

אובים נמנו וגמרו הבחור הגיע לארוזה שבשווייץ, והוריו הכ
לחפש דרך למצוא מסילות ללבבו ולהשיבו לכור מחצבתו. 

אריה רבי בתום מחשבה מאומצת, פנו ההורים אל הגאון 
, והציעו כי יסע לארוזה, ויזמין את בנם לשמש זצ"ל שכטר

עבורו כנהג שילווה אותו בדרכים. ההורים ישאו בנטל 
יכנס עם ההוצאות, והרב ישתדל בימי שהותו בשווייץ לה

שיחה אישית, שאולי באמצעותה תימצא הבן האובד ל -נהגו 
  הדרך להשיבו לחיק התורה. 

הרב שכטר שמח להיענות להצעה, אולי יצליח להציל יקר 
מזולל ולהשיב נפש יהודית אל אביה שבשמים. הוא התקשר 
אל הבחור ששמח על ההכנסה המזדמנת, והמריא לשווייץ. 

ת פניו, סייע לו לשאת את בשדה התעופה קידם הבחור א
המזוודות והראהו היכן חונה הרכב. הם הגיעו לשבות בבית 
המלון בארוזה, סעודת ליל שבת עברה עליהם בהתרוממות 

 -הרוח, בזמירות ובשיחות נעימות, וכשהסעודה הסתיימה 
  פנו שניהם לעלות על יצועם, בחדר שבבית המלון. 

 -מימים ימימה הקפדתו כ -לפני שפנו לישון, הרב שכטר 
מכין נטלה וקערה לנטילת ידיים בשחרית על יד המיטה. 

לבחור שלצידו,  הוא מכין גם -הוא לא מכין רק לעצמו... 
לנהג הנלווה אליו. הרב מציב לצד כל מיטה קערה וספל מים 
זכים, ועם שחר, לאחר שהוא מתעורר ונוטל את ידיו 

עיניים,  כהלכה, הוא פונה להעיר את הבחור. הבחור פוקח
ת ידיו, שכן אבכדי שיטול  -והרב מקרב אליו את הספל 

הוא נטילת  -הדבר הראשון שיהודי עושה בקומו בבוקר 
ידיים כהלכתה, השראת טהרה עם שחר, כדי שהיום כולו 
יעבור בטהרה. וכפי שכתב ב'שולחן ערוך הרב', כי המקפיד 

דוש ייאמר לו, הוי אומר: ק -על נטילת ידיים כהלכתה 
   .קדושה של יהודי תלויה בנטילת הידיים בבוקר!ה

ואכן, הבחור מגביה את הספל בידו האחת ונוטל את ידו 
האחרת שלוש פעמים, מעביר את הספל לידו השניה ושוב 
נוטל שלוש פעמים. הרב שכטר מביט בו בתמיהה, שכן 
נטילת ידיים בשחרית, כמו נטילת ידיים לטהרה ובשונה 

עליה להיעשות לסירוגין: יד ימין  מנטילת ידיים לסעודה,
ואחריה יד שמאל, ושוב יד ימין ושוב יד שמאל, ושוב יד ימין 
ושוב יד שמאל. ואילו הבחור נטל יד אחת שלוש פעמים 
ברצף, ואחר כך את היד השניה שלוש פעמים ברצף, אין זו 

   .נטילה כהלכה!

הרב נכנס בשיחה עדינה עם הבחור על הנושא, והבין כי 
מעולם לא למד את הלכות נטילת ידיים, ולכן אינו  הבחור

יודע כיצד נוטלים כהלכה. הרב שמח ללמד את הבחור כיצד 
הבחור קם מהמיטה לסירוגין, ו -נוטלים ידיים כהלכה 

ומתחיל להתכונן לתפילה, כשיום השבת מוסיף לעבור 
עליהם בשמחה ובאושר. במוצאי השבת נוסעים השניים 

תלווה אל הרב שכטר ונפרד ממנו לשדה התעופה, הנהג מ
בהתרגשות. הבחור מודה על השבת המרוממת שהיתה 
מנת חלקו, ושואל את הרב אם יש משהו שהרב יוכל 

הרב שש ושמח כמוצא שלל רב, להעניק לו כמתנת פרידה. 
כדאי עבורו כל המסע רק בשביל הרגע הזה, והוא משיב 

שבת כה  ראה נא בני יקירי, עברנו יחדיו'ואומר מיד: '
כרוני נותר חקוק הרגע בו חשת ימרוממת ונפלאה, אך בז

כאב על שלא ידעת את סדר נטילת ידיים שחרית כהלכתו. 
לפיכך, אבקשך שתקבל על עצמך קבלה טובה קטנה אחת, 
אך מאוד משמעותית: שתקפיד בכל יום, כל בוקר, לפני 

יטול ידיים כהלכה, לסירוגין. וכך, אדע ל -קומך מהמיטה 
עולם, וגם אתה כל י להטמיע בך נכס צאן ברזל לתשזכי

   '.בוקר תזכרני לטובה ולברכה!'

הבחור ניאות מיד. הן זו פעולה כה קטנה, נראית כחסרת 
ממילא הוא עושה זאת, אז יעשה  -משמעות. נטילת ידיים? 

אותה באופן מהודר: לפני הקימה מהמיטה, לסירוגין. אם זה 
הוא ימלא את מבוקשו  -שר מה שמעניק להרב שכטר או

על אתר הבחור קיבל על עצמו את הקבלה הזו,  .בשמחה!



  
ומני אז החל להקפיד על קיומה. מדי לילה היה מכין ספל 

את ידיו  מלא מים על יד המיטה, ועם שחר היה נוטל
  לסירוגין, כדת וכהלכה. 

לא עבר אלא חודש ימים, עד שהרב שכטר קיבל שיחה 
'מאז שהחל בננו 'הם בישרו לו: נרגשת מהורי הבחור, ו

להקפיד על נטילת ידיים של שחרית כהלכתה, הוא התחיל 
לחוש שמשהו בצורת התנהלותו אינו כשורה, שמעמדו 
כנוטל ידיים כהלכה מחייב עוד  חיבור כלשהו לעולם התורה 
והמצוות. ולכן, בשבועות האחרונים החל לקבוע עתים 

בשורה משמחת הרב שכטר נרגש. אכן, זו  '.לתורה!'
ד כמה חודשים בהחלט, שהביאה בכנפיה בשורה נוספת: עו

חולפים, והנה הבחור מתחזק עוד יותר, והוא כבר מתפלל 
אלו הישגים רוחניים שאך לפני  .שלוש תפילות ביום בציבור!

 - כמה חודשים איש לא חלם שישיג אותם, והנה כי כן 
ההקפדה על הקבלה ליטול ידיים כהלכה הביאה אותו 

  .אליהם!

פותח צוהר  מדי',ר נפלא זה, המובא בספר 'כי אתה עסיפו
אפילו אם היא קטנה. הנה, הבחור  לעוצמתה של קבלה,

שמצבו הרוחני נחשב אבוד, וברגע שהחל להקפיד ולו על 
הדרך לחזור לכור  מצא לבבו את -נטילת ידיים כהלכתה 

  .שלימה!מחצבתו, לשוב לאבא שבשמים בתשובה 

תי, עד הרגע יום שלישי, כ"ג אלול תשס"א, החל כיום שגר
בהלם. התאריך התואם בלוח השנה ה בו העולם כולו הוכ

 . זהולמושגבספטמבר', תאריך שהפך  11'-הלועזי הוא ה
היום בו מחבלים מרצחים חטפו ארבעה מטוסים, וביצעו את 

תוך ישירות ל נכנסושכ -הגדול בהיסטוריה האנושית הפיגוע 
ו חריבים שבמנהטן שבארצות הברית, והמגדלי התאומ

  אותם לחלוטין, קוברים אלפי הרוגים תחת ההריסות. 

ר' משה א., היה אחד היהודים שהחזיק משרד ב'מגדלי 
התאומים'. כדרכו מדי יום, יצא מביתו שבבורו פארק אל 
הרכבת, ממהר להגיע לעבודה. באותו היום התעורר מאוחר 
ואף אמר סליחות, ולכן הגיע בשעה מאוחרת מהצפוי, ואץ 

ף, בכדי לתפוס את מקומו בקרון מתנשם ומתנש -רץ 
שהו חשוב, הוא נזכר במ -הרכבת. והנה, ברגע בו מתיישב 

חשוב עוד יותר מלהגיע בזמן למשרד. הוא נזכר כי יש 
בשל  -משהו חשוב אותו הוא מקפיד לעשות מדי יום, והיום 

  ממנו. אבל, קבלה זו קבלה...  שכח -הלחץ 

ר' משה  .שנים ספורות לאחורנחזור  במה דברים אמורים?
אלתר אלעזר מנחם נמנה בין חסידיו של הרה"ק רבי 

זי"ע, והוא מגיע לרבו ובפיו שאלה פשוטה.  בידרמן מלעלוב
שיוכל לעמוד מבקש הוא לקבל על עצמו קבלה אחת טובה 

ו. . הרבי שמע את השאלה ואורו עינילקיימה יתאמץוה, ב
רבת קבלה טובה, שואף להתחזק, כוסף לקחסיד מבקש 

באמצעות קבלה שיוכל לקיים. עיניו של הרבי נעצמו  םיוקאל
'תקבל על 'ואת פניו אחזו שרעפי קודש, ואז הוא משיב: 

   '.עצמך לטבול כל יום במקווה, חוק ולא יעבור!'

לה על עצמו. בימים ר' משה שומע את ההוראה, וניאות לקב
כתיקונם זו קבלה די קלה, הוא הכניס את המקווה למסלול 
הליכתו מדי בוקר, וחש כי הקבלה הזו אכן משרה עליו רוח 

ל בדרכים או כשהוא מיטלט -טהרה נפלאה. לפעמים 
מתחיל את היום בשעה מוקדמת, נדרש למאמץ כדי להצליח 

ל קבלה, לא זו בדיוק המטרה שה -לעמוד בקבלה, ועדיין 
ת את רצון ה', להתחזק במשהו להתאמץ קצת כדי לעשו

ובדיוק באותו  .ם כדי להצליח להתקרב לאבא שבשמים!מסוי
היום, בכ"ג באלול תשס"א, ביום הזה שכח. הוא התעורר 

כל  -אש השנה מאוחר, והתפילה והסליחות שבוע לפני ר
רוץ חסר תקדים. הפגישות מתחילות יאלו הכניסו אותו למ

, פשוט נשכחה דם, וכך, המקווה, הקבלה הטובה שלומוק
מלבו... עתה הוא כבר יושב בקרון הרכבת, אך ברור לו כי 
הוא קם ממקומו ומזנק אל הדלת... רגע לפני שהקטר נועל 
את הדלתות, מצליח ר' משה להיחלץ מהקרון. הוא יודע 
שהפגישות דחופות, ולכן הוא ממהר מאוד לחפש מקווה 

די מהר הוא מוצא, תוך דקות ספורות הוא  בקרבת מקום.
טובל, ושב אל תחנת הרכבת, מספיק את הרכבת הבאה, 

  עליה הוא עולה ומתיישב, והיא יוצאת לדרכה. 

ל הנוסעים נבהלים ונרתעים לאחור, כבלימה חדה.  -לפתע 
מזנקים אל החלונות לראות מה קרה. לנגד עיניהם 

מגדלי התאומים הנדהמות הם רואים את המגדל הצפוני שב
בוער, כשזנב מטוס נעוץ בקומותיו העליונות! פטריית אש 
ועשן מתרוממת, והרכבת עוצרת את נסיעתה באחת. הקטר 
 מגיף את הדלתות, והנוסעים המבוהלים מתחילים לצרוח.

עוד כמה דקות חולפות ושוב נראה מטוס ענק מתנגש אל 
ה! ר' תוך המגדל הדרומי, המגדל בו מצוי המשרד של ר' מש

משה נתקף בבהלה. לנגד עיניו הוא רואה את משרדו בוער 
שעות ארוכות ארכו  ..באש, ועד מהרה המגדל כולו קורס.

עד שנוסעי הרכבת הצליחו להיחלץ מהזירה המסוכנת, ובכל 
מה 'אותן שעות עובר במוחו של ר' משה הרהור מצמרר: 

היה קורה לולא הקפדתו על קיום קבלת הטבילה במקווה! 
כי אז  - ן אם לא היה סב על עקבותיו כדי לעמוד בקבלתו ה

היה ספון כבר במשרדו שבמרומי המגדל, והיה מסיים את 
חייו בטרגדיה נוראית! הקבלה הטובה לטבול במקווה מדי 
יום הצילה את חייו, פשוטו כמשמעו! ההקרבה למען קיום 

   '.שאירה אותו חי וקיים!ה -הקבלה הטובה שלו 

ה, אותו סיפר בנו של האדמו"ר מלעלוב, סיפור מופלא ז
שליט"א, מחדד עד  אלימלך בידרמןהמשפיע הגה"צ רבי 

כמה קבלה אחת עשויה לגרום להצלת חיים, יכולה לחולל 
נס מופלא שכזה. לולא הקבלה הטובה והעקשנות לעמוד 
בה, לולא היה ר' משה מקפיד לטבול במקווה מדי יום גם 

  ור ויציל... מה' יש -במחיר איחור לעבודה 

קבלה טובה אחת, יש בה את הכח להציל את החיים, 
קבלה מנו לפתוח שערי ניסים וישועות. הבה נקבל על עצ

שמים היא פתחה לעולם לא נדע אלו שערי ש טובה אחת,
  ]'פניני פרשת השבוע'מתוך [                                .!נובפני

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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. "ְוַׂשְמִּתי ְלָך ָמקֹום ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה" 

!ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמְך ֹלא ִתְהֶיה 
. לֹו ְּכנֶֹׁשה ֹלא ְתִׂשימּון ָעָליו ֶנֶׁשְך! 

.

 

"ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך 
ַוֲחמֶֹרָך ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן ֲאָמְתָך ְוַהֵּגר... ְוֵׁשם ֱאֹלִקים ֲאֵחִרים ֹלא ַתְזִּכירּו ֹלא 

. ִיָּׁשַמע ַעל ִּפיָך" 

. "ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" 
 



איזה חלב אסור להשקות את החתולה של השכן?
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מראש  קצובין לו של אדם כשם שמזונותיו :י ברבי שלום"רש רד):  "'ב יא"ב(ל בתלמוד "אמרו רבותינו ז
על כל אדם נקבע ונקצב ביום ראש השנה כמה  – "מראש השנה קצובין לו כך חסרונותיו של אדם ,השנה

 .כמה יפסיד וכמה יחסר מכיסו בכל יום ויום, ומנגד, ירוויח וכמה ישגשג
, שאם זוכה האדם, כלומר', הלא פרוס לרעב לחמך' יתקיים באדם – זכהאם : "ממשיכה הגמרא ואומרת

לא זכה  אם, אך מאידך. צדקה וחסדעל ידי נתינה למוסדות , מוציא הוא מכיסו את כל אשר נגזר עליו לאבד
 .ארנונה וחובות ויקחו את אשר נגזר עליו להוציא, מיסים, הוצאות, יבואו נושים', ועניים מרודים תביא בית' –

הם יכולים להגיע לרעבים וחסרי  אזי ,שלך צריכים החודש לצאת מהחשבון₪  400כי בשמים כבר החליטו 
כל שעלינו לעשות הוא  –או לפיצוץ בצנרת שיעלה כסכום הזה  בארנונהלתוספת רבית , מצד שניאו , כל

 .לבחור היכן להוציא את מה שנגזר עלינו כבר להוציא
 . ה"ע יעקב רייבר' והתאכסן בבית הגביר ראחת העיירות  אל' חפץ חיים'הרבנו הגיע , כי פעם אחתמספרים 

 לביתו מגיע ' חפץ חיים'מבני הקהילה אשר שמעו כי מרן ה רבים
  .צבאו על ביתו וביקשו ברכה וישועה, יעקב הנגיד' של ר

 קיבל רשות ונכנס ' חפץ חיים'אחד האנשים שהגיע להתברך מפי ה
 ,הוא נכנס פנימה וראה את החפץ חיים אוכל פת שחרית. אל הבית

 ,"רועי לא אחסר' מזמור לדוד ה"כשקודם לכך הוא פותח באמירת 
 . הסעודהפ ההלכה בשעת "הנהוג לומר ע

ְד חֶ ַאך טֹוב ו: "למילים' חפץ חיים'כאשר הגיע ה, והנה   ָכלוִני פֶסד ִיּרְ
 יהודי, אמור נא לי: "עצר הצדיק ופנה לאותו אדם בשאלה, "י ַחָייְימֵ 
 וכי על הטוב והחסד '? וִניפִיּרְד 'שאמר כלמה התכוון דוד המלך , יקר

ומה שייכותו במילים הללו , ם נרדף לדבר מציק ומעיקהוא ש' רודף'והלא ', רודף'ניתן לומר בלשון ' של ה
 כי ,יהודי יקר אלא דע לך: "ואמר' חפץ חיים'ואז ענה ה, האיש נשאר קפוא על מקומו !".?שכולם טובה וברכה

מתחיל לחוש הוא ובשלב מסוים , למוסדות תורה או נזקקיםהרבה פעמים בחיים אדם עוסק בחסד או בצדקה 
קשה לו כבר העזרה  ,ההוראת קבע לכולל 'כבד עליו' הוא מרגיש שזה כבר. למטרדהדבר נעשה לו כי 

 . הקבועה לסל מזון לנזקקים
גם אם לפי ": ודיעמנה דוד המלך ווזה פכלאדם  .נוגע לו בכיסומפריע לו בעסקים , לוקח מזמנוהדבר אף 

  .!יהיו הרודפים שלךאלו ששהם ' תתפלל לה, ומציקים לך' רודפים אותך'דעתך הצדקות או החסדים שלך 
, האלו ילכוהטובים כי אם הרודפים , אז דע לך? ואם תשאל למה. יעסיקו אותך 'עניים'של כאלה שצרות 

כוללים וישיבות שעדיף לך . ולא מס הכנסה לבקש צדקה וטוב לך שעני ירדוף אותך, יבואו רודפים אחרים
עם רודפים רק ' עסק'שתמיד יהיה לך . ו ממך ממוןאו בבריאות שיוציא אותך ולא בעיות בשלום בית פוירד

 . קם ויצא מן החדר, נישק את היד של הרב, האורח שמע את הדברים שיצאו מפי קדשו של הרב". טובים
 ". הרב כבר השיב לי: "ענה לו האורח". ?ומה עם השאלה שרצית לשאול, רק רגע: "שאל אותו הגבאי

אך , ח"לפני כמה שנים הקמתי גמ"והסביר או אז ענה האורח , הוסיף הגבאי לשאול, "?מה זאת אומרת"
וזה שואב ממני , את המשאבים ואת האמביציה שהיו לי אז, אין לי את הזמן, לצערי היום אני כבר עייף ממנו

אמרתי לה שלהכרעה כזו . ח לידיים אחרות"אשתי הציעה לי להעביר את הגמ .המון כוחות שאין לי כרגע
: כעת כבר קיבלתי את התשובה. נשאל אותו שיכריע לנו ,הנה החפץ חיים הגיע לעירנו, ותצריך כתפיים רחב

 )א"ג אפרים שרבני שליט"הרה(   ".תבקש שהעניים ירדפו אותך ולא ירדפו אותך דברים אחרים"
אל תחשוש לעזור ולתרום מעצמך  – "קצובין ךכך חסרונותי ,קצובין ךכשם שמזונותי : "חייםל כלל זכור יהודי

 !אלא אתה גורם שלא תוציא זאת כל דבר אחר, פסידכי אינך מ, ומהונך למוסדות תורה וחסד

\                                                                                                                                    

 פרנסה, לרפואה    
א מיכאל "מ: הוהצלח

מנשה  .וציפורה אחיאל
ה הדר "א. ואורה אחיאל

אורטל . ליאורה. בת נחמה
. ב"חנה בת הדסה וב
. ב"פנינה בת שושנה וב
. ב"אושרית בת פנינה וב
ב "רחל ובעלה וב

. אסתר בת מזל. וצאציהם
. משה שמואל בן זלדה
, ירון שמעון בן שושנה

. ב"דליה רבקה ובחן בת 
 .אביגיל בת קארין

 
שולמית בת  :ק"זשב
הדר . זלכה בת מסי. איריס

 .בת נחמה
 

הרב : נשמת-לעילוי
, יה'עובדיה יוסף בן גורג
 .ריהחהרב שמעון בן ב

מרים ו ס צדוק בן נור"מ
יחזקאל בן  .בת גליה

גבריאל בן . יי'גורג
שלום בן מנחם . סמינה

. יה'יוסף בן נג. שמריהו
אהובה . פרחה בת טובה

שולמית בת . בת טובה
. יה'ברוך בן גורג. חתון

שרון . יפה בת ויקטוריה
ספאחי בת  שירין ספיר

יהודה בן יחיא . לאה
אק 'יצחק ז. גריידי סאלם

 . עזרא בן טובה. בן שמחה
 . מנשה בן יקוט

 
  
 
 
 
  

 
רוצים הקדשה 
/ שנתית להצלחה 

זיווג או / פרנסה 
 ...?נ"לע

בתרומה שלכם 
זיכיתם אלפי 

 !משפחות
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

      17:10   :הדלקת נרות
 18:09   :יציאת השבת

  18:44        :רבינו תם

העלון מוקדש 
לעילוי נשמת 

 ,תלמיד היקרה
דניאל כהן בן 

  שלום
צרורה  ותהא נשמת

 !אמן, בצרור החיים



בפרשת השבוע נצטווינו עזור איש 
, ים"לרעהו בעשיית חסד והקמת גמח

". אם כסף תלוה את עמי: "שנאמר
ל הרבה לדבר "זצ' חפץ חיים'ה

ם "ופתיחת גמחיבחשיבות עשיית חסד 
: )ה"ב פ"אהבת חסד ח(של כל יהודי ואמר 

ק במידת דביכמה צריך האדם לה"
' שהיא מועלת לעורר רחמי ה, החסד

אף לאחר שכלתה , וחסדיו על ישראל
 !. זכות האבות

ואף , ומצוה זו שקולה יותר מהקורבנות
ואמר כי צדקה  )פאה(הפליג הירושלמי 

ח שקולות כנגד כל מצוותיה של "וגמ
ואף מצילה היא מן הפורענויות . התורה

והאסונות העתידות להיות בימי 
מה יעשה אדם ": מרשנא, המשיח

יעסוק בתורה ? וינצל מחבלו של משיח
 ".ובגמילות חסדים

העולם כאשר , בדורנו המטורף והבהול
, מחלות קשות, קורונה: מבוהל
על ידי עשיית  –צרות וחובות , תאונות

ח עם הסובבים זוכה האדם להגנה "גמ
 .וחומת ברזל מכל הצרות והאסונות

ל הביא "זצ' חפץ חיים'הגאון הגדול ה
מעשה נורא שאירע  )'עמוד החסד'(בספרו 
בביתו של יהודי אחד אירעו : "בזמנו

בזה אחר זה נפטרו . אסונות נוראיים
. עד שנשאר ערירי ללא ילדים, בניו

הביא את היהודי , אסון רודף אסון
לגשת אל אחד מגדולי הדור על מנת 

שיתן לו עצה וישועה כיצד יוכל לבטל 
הגזירות הקשות את מידת הדין ו
 .?המרחפות מעליו

איני : "שמע זאת גדול הדור ואמר לו
ואיני יודע מהי , מבין בחשבונות שמיים

הסיבה שגרמה למידת הדין לפגוע 
אך יודע אני עצה אחת , בילדיך

המגינה ושומרת מכל הפורענויות 
כי אם תעשה גמילות  –שבעולם והיא 

הרי שמשמיים , חסד קבועה בעירך
ך בחסד וברחמים ובעזרת יתנהגו עימ

תתבטל הגזירה הקשה מעליך ' ה
 ".ותזכה בבנים נוספים

שמע האיש את דברי גדול הדור וקיבל 
, ח הלוואות"על עצמו לפתוח בעירו גמ

 כשהוא מעניק סכומי הלוואה לכל
 
 
 

 על כן , העבודה רבה ומפרכת
 רוצה אני לתת ליהודי אחר שינהל 

 . "ח במקומי"את הגמ
 שרק גדול הדור סירב בכל תוקף מפני

הוא יודע לעשות זאת בצורה הטובה 
יהודי קיבל את דברי הרב ה. ביותר

 .ח"יית הגמוהמשיך בעש
 כי הוא החליט, כמה שנים אחרש,אלא

אל גדול הדור ניגש הוא  שוב. זה נגמר
פן אינו יכול ם פנים ואוושוהסביר לו כי ב

הגורם לו טרדה  ח"להמשיך בעשיית הגמ
וכי הוא כבר מינה לפני כשעה  ,רבה

.ח"יהודי אחר שימשיך את פעילות הגמ
מסרב בכל תוקף י דוהחכם שראה כי היה

 .הניח לו, משיך במצוה הגדולהלה
 באותו לילה בו ניגש היהודי לגדול, והנה

, ח"הדור והסיר את אחריותו מהגמ
 . אירעה בביתו טרגדיה קשה

והובהל בטיפול נמרץ נחנק קטן הילדו 
 . במצב קשה םיאל בית החול

 והבין כי ,אותו יהודי נבעת עד מאד
משמיים הוסרה ההגנה והשמירה שחפפה 

וות ההלוואה צבזכות מ עליו כל השנים
הוא הגיע אל גדול . והחסד עם הבריות

וכי , הדור מוקדם בבוקר וביקש סליחה
 . ח כהרגלו"הוא שב לנהל את הגמ

רואה : "ואמר לופנה אליו גדול הדור 
ח "החזקת גמעד היכן מגיעה מעלת  אתה

שבזכות החסד , וחסד לתועלת הציבור
שהינך עושה לקהילה זכית ונולדו לך עוד 

וברגע בו הפסקת את , בנים ובנות
מיד נסתלקה מעליך , ח"פעילות הגמ

והחלה מידת הדין , חסדמידת ה
אומנם נראה צאת למד כי מנ. להתגבר

לעין כי אתה הוא זה המחזיק את 
מחזיק ח "אך האמת היא כי הגמ, ח"הגמ

כי כוחה של גמילות , אותך ואת ילדיך
חסד להגין על האדם מן הפורענות 

 ".ולתת לו ברכה במעשה ידיו
מחבר , ץמ רבינובי"הגאון הגדול הגרי

אמר אחר פטירתו של ', אפיקי ים'ספר 
כי סיפור זה , דעו לכם: "'חפץ חיים'ה

, אירע בעירו בראדין, שסיפר החפץ חיים
, ואותו גדול הדור היה החפץ חיים בעצמו

אלא שמצדקותו ובריחתו מהכבוד סיפר 
   ".זאת כאילו על מישהו אחר

 
 
 

הוא החל לפרסם . תמורת משכונות נצרך
כשהוא קובע תקנות , ח"על פתיחת הגמ

. ח"מיוחדות לכל הרוצה ליטול כסף מהגמ
כי בכל שנה , אחת מהתקנות שקבע היה

מוזכר  בה, טיםפפרשת משיום שלישי לב
, מעלתו ושכרו של הנותן הלוואות לאחרים

ויערכו  ח"גמיתאספו כל האנשים הנהנים מה
סעודה בה יחזקו את עניין החסד וההלוואות 

ח לעבוד בכל "גממאותו יום החל ה. לשני
כשאנשים רבים נעזרים ונתמכים , המרץ
  .תורבעז
זכה היהודי , לאחר שלוש שנים בדיוק, והנה

אחר פטירת , ח ונולד לו בן ראשון"בעל הגמ
 ,אלא שהפלא הגדול והעצום היה. כל ילדיו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אשר הוא יום , הבןכי יום השמיני להולדת
בדיוק ביום שלישי לפרשת  חל ,המילה
יום ההתאספות והסעודה לחיזוק , יםמשפט
ממש אות משמיים שכולם  ה זההי. ח"הגמ

וערכו שם , התאספו ביום זה לברית של בנו
מעלת עשיית  על והחיזוק סוגם את הכינ

ובפרט בעזרה , החסד בקביעות עם הרבים
  .בהלוואות לשני

הראו להם משמיים שבעבור עשיית ממש 
הוא כי בטלה זכה  –ח לצרכי הרבים "הגמ

 .וזכה הוא בבן זכר, מעליו מידת הדין
אותו יהודי המשיך  .אלא שהמעשה לא תם

, לעסוק במצוה במסירות נפש במשך השנים
 . ונולדו לו עוד בנים ובנות

שכח אותו יהודי , שלאחר כמה שנים, אלא
עול ה והרגיש הוא כי "הקב את טובותיו של

וכי הוא רוצה , ח החל להכביד עליו"הגמ
. ח"לקחת הפסקה מפעילות הגמ

, נתן לו העצהשניגש אל גדול הדור  אוה
כמות האנשים , כבוד הרב": וטען בפניו

 ,נוייםמ לעשרות הח הגיע"החברים בגמ
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- היא גמילות מהם תואח, "והקרן קיימת לעולם הבא ,לו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזהא"                
 לכו והידבקו ,אם ראיתם זכות אבות שמטה וזכות אמהות שנתמוטטה, ייבנ): "סנהדרין נ( ה לישראל"אמר הקבואף  .חסדים

 !שמירהגנה ושהיא ה בביםוסח וחסד קבוע עם ה"היא עשיית גמ, חזק מזכות אבותיותר  –" בחסד                    



 
 
 
 

  
   

 
     

  
 
 

       
        

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
   

 
 

 
 
 

 וידעתי כי אינו , בבהלה מהחלום
הרי כך היה המעשה בדיוק . דימיון בעלמא

כשאני הייתי עד , לפני כשמונה וחצי שנים
ניגשתי בבוקר אל מעונו של . לכל פרט בו

ר מגור וסיפרתי לו את כל תרחיש "האדמו
ר מגור התפעל מהמסר "האדמו. החלום

: ששלח לו רבי צבי ואמר שלוש פעמים
כשהוא , "מחול לו, ל לומחו, מחול לו"

 . מסביר שמעולם לא הקפיד עליו באמת
: המשכתי לפנות לרבי מגור ואמרתי לו

אם יבוא אליי שוב , ומה אעשה כבוד הרב"
הרבי מגור הרגיע אותי ". ?רבי צבי בחלום
אחר , תהיה רגוע: "ואמר לי בחיוך

 ". המחילה הוא כבר לא יגיע יותר
ב חנוך גבריאלו' את המעשה סיפר ר

וכי , למשפחתו של הנפטר בימי השבעה
 .עד היום הוא לא פגש את רבי צבי בחלומו

לוותר ולא , לזרום, כמה צריך להעביר
שאולם כאן בעולם הזה אנו . להקפיד

וכי איננו , מרגישים כאילו משהו שייך לנו
אך , מוכנים להוריד מכבודנו למען השני

כשמגיעים לעולם האמת רואים שהכל 
 . עות רוחדימיונות ור

אדם צריך לעשות חשבון תמיד מה רצון 
 . 'ומה יעשה נחת רוח לה', ה

אם צדיק כרבי צבי שנפטר לפני כשבועיים 
, בא בחלום במיוחד בכדי לבקש סליחה

כמה , פ הדין הצדק עמו"למרות שע
צריכים אנו לירא ולהתבייש מכל הפעמים 

שעשינו מריבות עם בני המשפחה או 
טויות של הרחבת השכנים שלנו בגלל ש

לא הזמינו אותי , סגירת מרפסת, דירה
שרק בעולם הבא נבין . לחתונה וכדומה

כמה צער יש לנפטר מהקפדה ואכזבה 
. על דבר קטן ופעוט, שגרמנו לאדם אחר

, אם מוותרים כאן בעולם הזה, ואילו מנגד
 –ולא מקפידים על כל דבר , זורמים

אשר , בשמיים נעשה נחת רוח עצומה
 .      יה יהנה האדם בעולם הבאמפירות
 !אפשר לתקן – אנו חייםכל עוד 

 
 

קק

: פרנסה, הצלחה, לבריאות העלון מוקדש
אליעזר בן , יונה בת טורקיה, עמליה בת טובה
אלונה , שלמה בן אלה, ב"י וב'ברכה מוטי אטדג

ניסים , ב וצאצאיו"יואב חי אברהם ב, בת פלינה
יוריק בן  :נ"לע. הילה בת גילה :יווגז. ב"רוקח וב

 .מטוב בת יוכבד, בוריס בן ברכה, תנאס
 
 

 . בקומה הראשונה
במשך שנים רבות שימש המקלט של 
הבניין שלנו לאחסון הספרים הרבים 

. עולם שלכםשזכיתי להוציא לאור בעודי ב
הישנים והחדשים היו , כל הספרים שלי

ממוקמים שם במשך שנים באישור 
ומשם הייתי מעביר סחורה , השכנים

. לחנויות ומכניס ספרים חדשים מהדפוס
רצו מקורבי , לפני שמונה שנים, והנה

ר מגור לדאוג לו לחניה צמודה "האדמו
 ח גדול ומנהיג "כיאות לת, מתחת לבניין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היו , כיוון שהמחסן היה ברשותי. ילהקה
צריכים לקבל את רשותי על מנת 
, שאסכים שיבנו חניה מיוחדת לרבי

שהיתה צריכה לבוא על חשבוני ועל 
 . חשבון המחסן שהיה ברשותי

וביקשו , ר מגור פנו אליך"מקורבי האדמו
 . ממך לשכנע אותי שאסכים לכך

אני סירבתי להסכים לדבר כיוון שהיתה לי 
וכי , על המקום מזה שנים רבות' קהחז'

 ".הדבר יפגע במחסן שלי
רבי חנוך גבריאלוב שומע את דבריו של 

ואז פונה אליו רבי צבי , רבי צבי בחלום
, כעת נמצא אני בעולם האמת: "ומתחנן

ר מגור "ומבקש אני ממך שתבקש מהאדמו
על כך שלפני שמונה שנים , סליחה ומחילה

פ "רות שעלמ, לא אישרתי לו את החניה
אנא לך ותאמר לו . הדין הצדק היה עימי

 ".זאת בשמי
 התעוררתי: "חנוך ומספר' ממשיך ר

 

, "משמיים השקיף על בני אדם' ה"
). 'ב',יד(אומר דוד המלך בתהילים 

לראות היש ... "?ומדוע הוא משקיף
 ". משכיל דורש את אלוקים

הוא . 'יראי ה ה מחפש אנשים"הקב
משתוקק לאנשים החושבים בכל דבר 

ולא מה רק טוב ונוח , כעת' מהו רצון ה
 .היא אוצרם' אנשים שיראת ה. לי

בשבוע האחרון ישנו מעשה מופלא 
 :הגורם טלטלה רבה ברחבי העולם

' טו, ביום שני, היה זה לפני כשבועיים"
 ). למניינם 10/2(פ "בשבט התש

ה ברחבי מצערת התפרסממרה ובשורה 
הרב צבי , הגאון הגדול. עולם התורה

אחיו של הרב שמחה כהן בעל ( כהן
רב בית הכנסת , )ספרי השלום בית

ומחבר ספרי , בבני ברק' אהל אברהם'
אשר זיכה את  הלכה ואגדה רבים

, הרבים בשיעוריו ודרשותיו המרתקות
 .שנה 75נפטר לבית עולמו כשהוא בן 

ע איר, בתוך ימי השבעה, אלא שאז
. דבר הגורם עד עתה לזעזוע גדול ונורא

התגלה , בעיצומם של ימי השבעה
חנוך ' הנפטר רבי צבי בחלום אל ר

. ידידו הטוב מזה שנים רבות, גבריאלוב
חנוך הינו חסיד גור העובד לפרנסתו ' ר

כתרי 'כמנהל החנות המפורסמת 
ם "העוסקת בכל ענייני הסת' אותיות

לרב  אשר עזר רבות, במשך שנים רבות
 . צבי בחלק מהוצאת ספריו

רבי צבי התגלה אליו בחלום וביקש את 
 . עזרתו כשהוא משווע לעזרה

' מתאר ר, "?במה אני יכול לעזור לרב"
 . חנוך את פנייתו אל הרב צבי בחלום
: או אז פנה אליי הרב צבי ואמר לי

יודע אתה כי בניין מגוריי ממוקם "
והנני , ם בעיר בני ברק"ברחוב רשב

אני . א"ר מגור שליט"ן של האדמושכ
, הייתי מתגורר בקומה האחרונה

 ר מגור היה גר"האדמו, כשהרבי שלך
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כל שותפות  
שלכם מחזקת 

...את ידינו
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  ...כמה טעימות.. שנכתב בשבוע שעבר" ביקוש"למתעניינים בב

התורה וכצפוי הגיעו תגובות רבות עם הרבה הרבה ביקוש " ביקוש"נושא של בשבוע שעבר נכתב מאמר על ה
 ודי קשה בטור הצר הזה.. .והאמת היא שיש בזה הרבה להאריך... להמשיך בדוגמאות כיצד ליצור ביקוש

אבל היות ולא עליך .. ליצור בלימוד דוגמאות שמקיפות מגוון רחב של סוגי ותחומי ההתעניינות שניתן סלדחו
אז אני אתן ... ס כל אחד צריך למצא את תחום ההתעניינות המסוים שמתאים לו"בפרט שסו ..המלאכה לגמור

תקח ... על הכריזות שליאל תתפס !! אבל תעשה טובה... לך רק בתור מדגם כמה תחומי התעניינות שיש לי
ג "יבכל מה שנוגע ל מאגר של מראי מקומות יום אחד פתחתי לעצמי :לדוגמא: ובכן ...את זה נטו בתור מדגם

שדן בגזירה שווה או במופנה מצד אחד ' כל פעם שאני מגיע לקטע בגמ ומאז ...מידות שהתורה נדרשת בהם
... כי הנה... זה מיד קופץ לי!! אני מיד נדלק... 'וכו' מה הצד וכווב... ו"או מילתא דאתיא בק... או דיו לבא מן הדין

תפסתי דווקא נבא נראה אותך תנחש למה : עכשיו  ...בנושא' מראי מקום וחידוש של תוס יש לי כעת עוד
כשאתה ש נכון ..כמוך כמוני ...בינינו !!!לא התחברתי לזה כ"כ כ"דווקא בגלל שכ??? תנחש... נו ??נושא הזהל

ק "בישיב נכון לימדו אותנו(?? ...מדלג או... נרדם אואתה נכון ש... עם כל מיני חשבונות של דרשות לקטע 'ע בגממגי

לגשת למקצוע תורה  אתה יכול להמשיך !!!זה עניין של בחירה!! אז זהו )??לדלג על הדפים הראשונים של פרק מרובה
 !יום אחד החלטתי ובאותה מידה ...ח משםובור 'הגמ את" טיסמ" שאתה מגיע לשם אתה שברגע... כבעיה הזה

!!! בא נפתח אותו ונתעניין בו... בא... אני פשוט החלטתי... מהותי כ"כוק ממקצוע תורה חמשבמקום לטייח ול
... בסוגיות המפחידות האלו ליצור התעניינות מתעקש פתחתי מחברת והחלטתי שאניאז ו ..נסתער על זה בא

פתאום אור חדש  ...והתעקשתי לאגור ידע בנושא עשר גמרות כאלו שפגשתי תשע ואחרי חמש שש שמונה
חשבונות ל' גמב כל פעם שאני מגיע... מכאן ואילך!!! מהפך!!! תחום התעניינות חדש בתורה נולד לי ...הפציע

כי  בדוגמא הזו בחרתי דווקא להתחיל  !!!יש לי אור בעינייםתיתי חדא מתרתי ו ...של בנין אב ואיכא למפרך
בהחלטה שלך אתה יכול להפוך תחום . ..מניעות לנעימותכאן פגשתי בצורה ממש מוחשית את המושג להפוך 

בא נתחיל ... שקדימה... כ בהחלטה שמתחילה ממך"וזה בסה !!ושמח לתחום מאיר ...וזניח חשוך' בגמ
   ??למה להישאר תקוע בישיבה קטנה ...להתעניין בזה

חלטתי ה ... מלא מלא.. שבותים יש המון שבת כידועוב... מדתי מסכת שבתל ... מסוג אחר נעבור לדוגמא
 )3 2 1 דיני דרבנן אתפשוט סופר כי הוא היה , אומרת שקראו לעזרא סופר בקידושין' הגמ( "!!!סופריםדברי "לעשות מזה 

מיום  אוהמאגר הלך והתמל ...שבתב שיש ם"למנות את כל רשימת הדרבנן והשבותי וחדתמחברת מי תיחופת
 !רשימה מסודרת להפליאב מדובר... ם בשבת"שבותי 202יש לי  !!202-ב??? היום תנחש בכמה אני אוחזו ...ליום

היה שלב !!!! 202לא תמיד זה אחז במספר ש תבין לבד: עכשיו )..שלה המדויק ם"השבותי לכל מלאכה יש את מספר(
זה ' ואני לומד וכל פעם שאני לומד עוד דינא דגמ... היה פה מאגר שהלך והתמלא כל הזמן... 50שזה היה רק 

הנה לך ... מבשלמצטרף עוד שבות חדש למשפחה המורחבת של שבות דשבת ולבית אב של . ..הנה... קופץ
!!! ובאותה מידה אתה יכול לייצר כאן מאגר... עוד דין... איסורהסיטואציה שאתה יכול ללמוד מסכת שבת ונוך 

 את הרעיון הזה חזרשל החלטתי לי בשבת כ הצליח"אחרי שזה כו... נותתחום התעניי לעצמך לפתוח
דינא  74ואילו בהלכות תפילה יצא לי לעת עתה ... בערך 67" רק"יצא לי ט "אז בשבות דיו... מקומות אחריםב

ם בדמאי אז לבנתיים רשימה של הקולות שמנו חכמיה והתחלתי למנות אתמסכת דמאי ל כי כשהגעתי... ריזותהכ אז מתחיליםו(... 'דגמ

פ כל הרשימות והספירות האלו מכניסים "עכ )...י"שיצא לי בגימטריא דמא 55-אבל אני רוצה להגיע ל.. קולות 48יש לי רק 
אחרי שיש לי כבר מאגר (!! רשימות ועסקיםגם יש לי פה  אלא ...אותה אני לומדש' זה לא רק גמ !!!!לתמונה אותי

אתה יודע ... זה יקפיץ אותי לשמים חדש שבות ותוציא לי משם שכוחה בעירובין' עת תפגיש אותי עם גמאם כ.... שבותים דשבת 202של 

!!! אני בעסק!!! אני בתמונה: בקיצור )...אתה יודע מה שזה... 203מתחלף כעת לקו  202קו ??? איזה שינוי סדרי בראשית עשית לי פה
... פ"היו לומדים בע הרי הם... מה אתה חושב... ן של האמוראיםהוכחות שככה זה היה נראה בשינויש לי כמה לכאורה 

מימרות של רבי  10... סיריות של מימרות הכל עובד עם ...סכת ברכות זה מאוד מאוד מצויבמ... ולכל אחד היה מאגרים משלו
אתה רואה שיש ... למימרות אמר רב יהודה אמר שמוא 8כ עוד "ואח... י"מימרות של רבי יוחנן בשם רשב 6עוד  ...אלעזר

וכל הלכה נוספת שהוא שמע בכלה או  !פסח של הלכות 346-לכל תנא היה את ה... וברור שככה זה היה!!! פה מאגרים
אתה מבין לבד שיש הבדל תהומי בין אחד שלומד עוד דף  ...בפירקא או בשמעתא זה עוד צרור שטרות שנכנס לכספת

יש לו קבצים מסודרים עם מספרים לכל תחום בתורה כמה !!! רים אישייםלבין אחד שמחזיק מאג... 'ועוד דף גמ' גמ
  .פ בנושא הזה"אבל עד כאן עכ.. להאריך בזה ויש הרבה... הלכות התחדשו פה

 ל למה שאני אקבעאב ...שלי האישי סגנוןהמה שנקרא ... זה קצת סגנון מסויםש אני מודה עד כאן... עכשיו 
 :פשוט מאוד !לאיפה שאתה רוצה ופתוח שתוכל לשחות איתו לך אפיק חדשפתח אבא  ??...אותך בסגנון שלי

כל  ...ר ובאיזה נושאמי חיב לא משנה !!שאתה רוצה ממחברי זמננו איזה ספר ס ותבחר"הרגע לאוצה תכנס
 !!!מוקד התעניינות לעצמו סמל ודוגמא לאחד שהצליח ליצור כבר הוא... חיבור איזשהו מדורנו שכתב אברך

הוא  מה... מאיפה זה התחיל לו... שלו נסה להיכנס לנעלייםות... לואת הספר ש נותר לך אלא לפתוחכעת לא 
זה לא אומר . ..לו מאיפה זה בכלל התחיל... תנסה להיכנס לסיטואציה הראשונה... אה על ככה ומה הגיע לור

זה שכתב ו ...התעניינות אתה כן רוצה ליצור לעצמך מוקדי אבל!!! לא... ללכת לכתוב ספר רוצה כעת שאתה
כאן זה כבר עניין ... ליצור לעצמו מוקד התעניינותאיך  שיכול להיות לך למורה דרך את הספר הזה הוא אחד

תחום התעניינות ענק וגדול שקוראים לו ספרים על יש ... שלך איזה סוג ספרים מושך אותך להתעניין
ויש לך את שערי יושר או שב שמעתתא שפתח ... לכהויש תחום התעניינות של נושאים מסוימים בה... התורה

ויש כל !!! אבל זה כבר באמת ליגה אחרת של היקף... 'ס כמו חזקה וספק וכו"כמה נושאים כללים ורחבים בש
אתה מכיר : במילה אחת... מיני דברים חמודים כאלו שאני מתעקש לשתף אותך אפילו שזה לא מהותי בכלל

האם חשבת שאפשר לעשות כזה ??? ם שהיינו משחקים מתחת השלחן בכיתהאת המשחק ארץ עיר צומח דומ
הנושא של שמות של תנאים : לדוגמא!!! תדע לך שיש גדולי עולם שעשו מזה שטייגן?? ובתורה' משחק בגמ
וזמנין  "ואמרי לה"ואז יש ... יש לך רשימה ארוכה של אמר אמרולפעמים  מזה עסק עושה' שהגמואמוראים 

וברגע של ... ראשאב שעושה לו כ' למי שלא מתעניין בזה זה רק דיו מיותר בגמ וכל זה... 'וכו 'וכו מטו לה
  פוך את זה לעוד מוקד התעניינות החלטה אפשר לה

למשפט כעת שים לב !!! ללמדך ???ולמה אני מתעקש להפגיש אותך גם עם הדברים הלא מהותיים האלו
 !!!חוסר התעניינותובאותה מידה אפשר לעשות מכל דבר  !!מוקד התעניינותאפשר לעשות מכל דבר : הבא

תלוי  הכל... לייבש כל דבר גם ואפשר... הכי קטן אפשר לייצר דרמה מכל פיפסהפוליטיקה כבר מוכיחה לנו ש
יש ... נפגש עוד.. התעניינות ותחומיגישמאק וחיות ו מוקדי עניין וההצלחה שלנו זה לייצר כמה שיותר... בנו

  ... בהזדמנות הבאה ..לדבר בנושא עוד הרבה מה

  וקבל היהודים

 ---  

  ???מה בחוברת
למה לניצולי השואה כשהיו בגיל שלנו  .א

היה אור בעיניים ושמחה בלב ואילו אנחנו 
אנחנו מסתובבים ... שלא עברנו אלפית מהם

  ? עם פרצוף קודרני ומתוסכלים מהחיים

כ "למה מרדכי היהודי ויתר על שטעלע כ . ב
שוב בבית המקדש ובחר ללכת בגלות ח

  ?? יהויכין מרצונו
מתי כשמגיע ?? מתי אות ומתי ניסיון .ג

זה סימן שצריך לחזור .. משהו לא טוב
ומתי זה ניסיון שצריך לקבל אותו .. בתשובה
  ??? באהבה

כ מהותית הזו קשורה "ומה השאלה הכ. ד
  ??באופן ישיר לימי הפורים ולמגילת אסתר

איפה אני ?? לק קשורה אלימה מחיית עמ .ה
ואיזה אקדח צריך ?? פוגש אותו בחיים

  ???לשלוף מולו
המן הוכיח את עצמו שהוא יודע  .ו

  ???האם גם יהודי יודע להתאפק... להתאפק

  
.למנויים במייל ה"אי הקונטרס יישלח
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בקרוב ממש

התקשרתי ... השבוע רציתי לכתוב על הנושא של ריבית
מה אני בתור שומר תורה ומצוות צריך : לרב ושאלתי אותו

כל בן אדם שיש : הרב ענה לי במקום? לדעת בייחס לריבית
: שים לב!!!! מה זה היתר עיסקא לו חשבון בנק צריך 

.. איש היתר עיסק.. יש... כן!!! שיש היתר עיסקא 
כמו שכל הרבנים מוכרים חמץ ככה כמעט כל הבנקים 

  !!!יש היתר עיסקא!!! אז יש... עושים היתר עיסקא

מה זה שונה מנוסח הפרשת : שאלתי את הרב בתמימות
וכל פעם שאני .. תרומות ומעשרות שיש לי בבית איזה נוסח

יחולו כמו שכתוב ... כל ההפרשות וחילול...  מ"תרומפריש 
  ... מ שברשותי"בלוח תרו

כשעושים ... זה כביש עוקף תורה!!! היתר עיסקא זה טריק
 ... טריקים צריך לדעת מה עושים

יהודי ... ותהפרשת תרומות ומעשרות זה מה שצריך לעש
אז גם אם הוא לא יודע ... צריך להפריש תרומות ומעשרות

אז לפחות הלוח יודע ואני ... איך בדיוק עושים מה שצריך
אבל כשמדובר בהיתר .. סומך על הלוח שברשותי

  ?? הרי מה זה היתר עיסקא??? עיסקא
ואנחנו החלטנו מתחת השלחן !! היות ואסור ללוות בריבית 

אז יש לנו בעיה מה ... נחנו כן רוצים ללוות בריביתשא
לכן מה אנחנו ??? עושים עם התורה שאוסרת לקחת ריבית

עושים איזה קומבינה בהגדרות !!! עושים טריק??? עושים
... של ההלוואה וככה עוקפים את הבעיה

כל הסיבה שזה לא ריבית זה ??? רק מה 
קומבינה המחוכמת של היתר עיסקא שעוקפת רק בגלל ה

אם את ההיתר עיסקא : ומעתה... את ההגדרה של הלוואה
אז אתה מצידך כל הזמן לווה ... בעצמו אתה לא מבין

אתה יודע שתכלס לא ריבית ואתה לא ??? רק מה... בריבית
יש לציין שזה (... זה כבר לא בסדר... זה!!! מבין למה

   ...מ צריך להבין"ת נוסח הפרשת תרותחתונה גם א בשורה: אגב ...)
דא עקא שזה ... שצריך להבין מה זה היתר עיסקא!! אז זהו

... זה משהו שצריך להסביר אותו... לא על רגל אחת
... וניסיתי להתחיל... בהתחלה חשבתי להסביר את זה כאן

התברר שגם אני כמעט שכחתי מה זה היתר .. ואז לא נעים
... זה לא משהו קליל... ןכ... עיסקא

ותבקש ממנו ... ץ הקרוב אליך"גש למו 
  ... תחלקו את זה לשני שיעורים שונים... שיסביר לך

עיסקא זה (!!! שיעור ראשון שיסביר לך בכלל מה זה עיסקא
ל שהם תקנו לכל בעל עסק שמפעיל "עיסקא זה תקנת חז... דבר בפני עצמו

אחרי שהוא יסביר לך מה זה ) ...ים שחולקים איתו ברווחיםאנש
היתר !!!! מה זה היתר... אז תעברו לשיעור הבא!! עסקא

  ... עיסקא
 ---  

צריך לדעת שאיסור ריבית זה ... באופן כללי... מה שכן
איסור כזה שבלי לשים לב אנחנו עלולים להיכשל בו 

מה שנוגע כי בכל ?? אתה יודע למה 
אם נשארתי חייב למישהו כסף או גרמתי לו .. לחושן משפט

החיישן !! יש לי חיישן שקוראים לו הגינות וישרות... נזק
החיישן הזה מזכיר לי ... הזה מזכיר לי שאני חייב לו כסף

החיישן הזה מדליק לי ... כסף שלא שייך לי שאסור לי 
... שלא שייך ליכסף  נורה אדומה כל פעם שאני עלול 

ברגע שזה כבר כסף  ...אבל ברגע שאני כבר לא חייב כסף
אני כבר לא עושה ... אני וותרן במעותי.. אז כאן אני רגוע... שלי
שבנוגע  ... לא איכפת לי לשלם קצת יותר... עסק

... ריבית אסור לא רק !!! ריבית אסור לי גם ...  לריבית
לחושן  ריבית זה בכלל לא נושא ששייך... רריבית אסו גם 

... אין לזה שום קשר לחוסר הגינות או לגניבה וגזילה... משפט
לכסף שלהם שנוגע  וממילא גם האנשים ההגונים האלו שבכל מה

הם לא מקפידים הרי כשזה נוגע לריבית כאן כן צריך להיות 
 !!!הוזה מאוד מטע!! כי יש לי פה עסק עם איסור והיתר!!! קפדן

את כל כובד מניח ירא שמים  כי במושכל ראשון יהודי... כי
 יותר אבל לתת... המשקל בהקפדה שלא לקחת כסף שלא שייך לו

שהריבית מחכה לך ... שצריך לזכור !ז זהוא .הוא לא עושה עסק
.ק"גם שם להפעיל חיישנים ודו.. .איפה שאתה נותן יותר!!! שמה



”  

 

  ?!?!??!!!לא... אני לא אוהב לעבוד עם חרדיםם

אני לא  ...יכול לשמוע אותו מהרבה חרדים משפט שאתה... ישנו משפט מוכר בציבור החרדי
כי ... כי... האתה יכול לעשות מה שאתה רוצ כי אצל החרדים ??למה !!!!אוהב לעבוד עם חרדים
ממהרים לחייב אלא רק אם יש ד לא "הוא פשוט יודע שבי... מבית דין חרדי מושחת לא נרתע

ממילא בן אדם מושחת ... ואם אין מספיק ראיות אז בית דין לא יכול לחייב... ברורות ראיות
 נפלת אז אם... כשיש לך עסק עם חרדים לכן!! אבל לא מבית דין!!!!! שפטמפחד רק מבית מ
  ... סתדר איתםי איכשהו הוא... כ מפחד מבית דין"הוא לא כ... עם בן אדם לא הגון

אם הוא יעשה בעיות אני !!! חילוני יודע שאין חכמות?? חילוני לעומת זאת כשאתה עובד מול
הוא יכול ... שם חותכים עניינים... ובבית משפט לא חושבים פעמיים... אתבע אותו לבית משפט

  ...לצאת משם בשן ועין
ואילו ... יכול להסתבך א באמתיודע שהו הוא!!! הוא מפחד!!! שאתה עובד מול חילוניממילא כ

כי בית דין ... הוא לא מפחד להסתבך עם בית דין... על חרדי לא ירא שמים ו"ח אם נפלת... חרדי
  ... לא יותר... הם מקסימום יגידו שהוא חייב לשלם... לא יכולים לעשות לו כלום
ים האלו כשהייתי שומע את המשפט אז עד לפני כמה חודשים ???מכיר את המשפטים האלו

מה  "...מאי אהני לן רבנן"סוג של ... בגידה בתורהו זלזול זה היה נשמע לי!!! מזדעזע כולי הייתי
  ...ככה המשפטים האלו הצטיירו לי ...ו ומה הועילו חכמים בתקנתם"שווים בית דין ח

סוג את  בפה מלא ל בכבודם ובעצמם אומרים"תי שחזגילי פתאום למרבה הפתעתי !!!!אבל
): א"ח ס"שס' סי(מ הלכות גזילה "שולחן ערוך מפורש בחו!!!! הזה טיעוןה

יף לך עסקים עם גנב גוי מאשר גנב עד... אם כבר יש לך עסקים עם גנבים: במילים אחרות
 :ממשיך השולחן ערוך ואומר: תקשיב טוב טוב??? ולמה... יהודי

שאם כבר נגזר עליך שיכנס לך גנב באמצע : כתוב כאן

ס אותו ותתבע אותו לבית יום אחד תתפו כי גנב גוי אם... ה יהיה גנב גויתתפלל שז... הלילה
כללי שהוא נראה גנב והם יסמכו על הם יתרשמו באופן  ...היד שלהם קלה על ההדק ...משפט

כ אם נפלת על גנב "משא... ייבו אותו בלי לחשוב פעמייםהאומדנא ועל השיקול דעת שלהם ויח
גם אם ... עד שבית דין מחייבים בן אדם אתה צריך להביא הוכחות ...חבל על הזמן... אה... יהודי

ביא שתי עדים לה אתה תצטרך... בית דין לא יתחשבו בזה... יהיה כתוב לו על המצח שהוא גנב
יודע את  הרי גנב יהודיעכשיו קח בחשבון ש... (יבו אותוורק אז הם יחי... או רק אם הוא יודה

   )...חוגג על זהגם וממילא הוא ... זה
את הטענה המוכרת הזו של הרבה  ממש במפורש כתוב פה ??ע הזה"מה כתוב בשו... נו

... אני מעדיף ליפול על גנב חילוני שאני יכול לתבוע אותו... שאם אני כבר אפול עם גנב... חרדים
ל בכבודם ובעצמם מודו שיש "אם חז... נו... ליפול על גנב חרדי שאני לא יכול לתבוע אותומאשר 

  ... אז אני מרים ידיים... ממש בטענה הזו אז
עדיין משהו פה ... הזו כביכול" חולשה"ל בעצמם מודים ב"גם אחרי שחז... עדיין... ס'אבל תכל

  '???לכאורה יש בזה חילול ה... לא נשמע טוב
ס יש לנו פרשת משפטים שלימה וסדר נזיקין שלם שכל מטרת הדינים האלו הוא כן על "והרי ס 

ואם מערכת האכיפה  ...יצור מערכת אכיפה של תורה כדי למנוע חמס וגניבה והשחתהמנת ל
  ...סוג של מחדל זה... אז לכאורה זה... אז... אז... הזו לא מספיק חזקה ואין לה מספיק שיניים

מוראה של מלכות שאלמלא מוראה " כושר רתיעה של פה איזה כן רוצה ליצורסוף סוף התורה 
... מספק את כושר הרתיעה הזו לגמרי לא של התורה ואם הדין צדק "...איש את רעהו חיים בלעו

  ?אתה מבין מה עדיין מפריע לי פה ????איך זה יכול להיות ... 'אז יש פה כן חילול ה
   :אבל הביאור הזה מאוד מאוד פשוט

  ???נראה לך יותר מפחיד מה: אני רוצה לשאול אותך שאלה
  ... שמישהו יגנוב אותך בלי ראיות ולא תוכל לתבוע אותו 

  ?? שמישהו יעליל עליך שאתה גנב ויחייבו אותך בלי ראיות !!!!או
  ???שמת לב לשתי השאלות הלא קשורות
  ??? האלו הלא קשורות אתה מבין מה הקשר בין שתי השאלות

יחייבו  ...עשרים אלף שקלאם אתה רוצה שמי שעקץ אותך ב!!! מבין שזה תלוי אחד בשניאתה 
הוא בעצמו מעליל עליך  מחר!!!! שמחר: המשמעות היא... אותו בלי ראיות מספיק מוצקות

מה נראה לך יותר  ...נו ...אותך בלי ראיות מוצקות ויחייבו מאתים אלף שקלשגנבת לו 
  ???מפחיד

שכל מושחת יכול לקום  לחיות בעולם עוין רבה הרבה יותר מפחיד ובלתי נסבלהש: פשוט וברור
מאשר שאני ... בבוקר ולהעליל עלי עלילת דם מרושעת ולחייב אותי מה שהוא רוצה בלי ראיות

מקובל עליך המשפט הזה או  ??אתה מבין את זה ... לא אוכל לתבוע גנב בלי ראיות מוצקות
  ????זה רוצה שאני אוכיח לך את ??לא

 שבעזה אם תופסים מישהו הרי להוי ידוע לך ??למה אתה לא הולך לגור בעזה: בא נשאל ככה
אם הבית משפט בעזה יתפוס  ...בלי להתפלסף יותר מידי שגנב מורידים לו את הראש במקום

ואתה הרי ... בלי לחשוב פעמיים עושים לו בית משפט שדהמושחת שעקץ אנשים ככה סתם 
לך ... אז קדימה... ני מושחתים שגונבים ועוקצים ואף אחד לא עושה להם כלוםמסוייט מכל מי

רק תתבע אותו אתה  כל מי שיגנוב אותך כי ...בשקט ובשלווה תשבואז תוכל ל ...תגור בעזה
  ?אף אחד לא מחפש ללכת לגור בעזה למה .אה .בבית המשפט ולמחרת יתלו אותו בכיכר העיר

  ??לגור בעזה י עולם המערבי לא מתלהביםאנש... ליעד כמה שידוע למה 
אותו  מישהו יגנוב אותך יתלו אז אם... תגור בעזה אם... כי נכון ???תגיד אתה למה?? למה... נו

 עליל עליך שגנבתחר מישהו ימ !!!!!יגיע התור שלך אבל מחר... במקום בלי לחשוב פעמיים
לא יעשו שף מאה פעמים להיגנב ובן אדם מעדי!! בלי לחשוב פעמיים לידו אותך ויתלו אותו

בלי  ...גם אני כי ... ולהיות רגוע שאף אחד לא יכול לתפור לי תיק!!! לגנב כלום מחוסר ראיות
   ????את הרעיון הבנת... לא יעשו לי כלום מוצקות ראיות

ודורשת הרבה  הרבה בירוקרטיה ע לך שמערכת האכיפה של התורה מערימהמפרי
כ באה "מפריע לך שהתורה כ ??...ד שהיא מחייבת מישהוע ראיות והוכחות מוצקות

   ??...לקראת הנתבע ולא מחייבת אותו עד שאין לתובע הוכחות ממש מוצקות
  !!!אלא גם לטובתך!!! זה משחק לא רק לטובתו!!!! אבל אל תשכח

ורוצה להעליל  מחר מישהו מתעצבן עליך או מקנא בך ורוצה לתפור לך תיק אלפיים
אתה מפחד שבית דין יקבלו את ההוצאת שם רע ... ווא שאתה גנב ונוכלעליך עלילת ש

   !!!ממש לא?? ויפרסמו שאתה גנב שלו
קרעכץ ולא הסכימו לחייב את הגנב שלך מחוסר  אותם בית דין שאתמול עשו לך כי

ומגיע איזה נוכל ומחפש ... שאתה על דוכן הנאשמים... כיום הרי... שהוא גנב ראיות
ויגידו לו איך אתה מעיז להעליל על בן אדם עלילת בית דין ינזפו בו ... ילהלתפור עליך על

  !!! אז מבית דין אין לך מה לפחד ???בו בזמן שאין לך אפילו עד אחד... שוא
 !!!!כאן יש לך מה לרעוד... אוהו??? ...של מדינת ישראל אבל ממערכת המשפט

השופט לא יחשוב ... שהואם אתה תתבע מישהו שהוא עשה לך מ... כן!!!! ובצדק
מחר !!!! ומחר... יחייב אותוהוא פ אומדנא "ועהוא יסתכל לגנב בעיניים ... פעמיים

ותחליט להוריד אותך מכס ראש הממשלה והיא תתפור לך  ...הפרקליטות תסמן אותך
יסתכל עליך  שופטהפעם הו... עליך עלילה שלא הייתה ולא נבראה תיק ותעליל

והוא יגזור עליך מאסר עולם על עלילת ... ה דווקא נראה גנבוהפעם את... בעיניים
  ... שווא

  ????אז תגיד מה אתה בוחר... נו
  ... האם אתה בוחר להמשיך לעבוד עם חרדים שלא תוכל לתבוע אותם

וכשאני רוצה אני תובע ... או לעבוד עם חילונים שרק אין יראת אלוקים במקום הזה
  ???בעים אותיומחר כשהם רוצים הם תו... אותם

 ---  
 ...פרשה שלימה שמדברת על ענייני חושן משפט!!! נמצאים אנו בפרשת משפטים

  ...אני רוצה לפתוח נושא פוליטי מדיני: ברשותך קורא יקר
סביב מערכת  וכותרות צורמות זה לא סוד שבמדינה שאנחנו חיים בה יש כל הזמן שיח 

... ים שהכל שם מזוייף מתוכודברים הניכרשה... ש המשפטית הרקובה של המדינה
בשלב ... ב"כאן ובארה גם איך שכל ראש ממשלה או שר עדים לתופעה המגמתית כולנו

!!! ותופרת לו כמה תיקים של האשמות... לציד כטרף מסוים הפרקליטות מסמנת אותו
    ... בשם הצדק והיושר וההגינות נעשה רק וכמובן שהכל

כפי שחלק מהקוראים מתלוננים (הפוליטיקה המדינית אם היינו מנותקים לגמרי מ :ככה אז
קא שעדיין אין הרבה 'דא ע ...ירבו כמותם בישראל ...אשרי חלקם.. 'מידי פעם למה אני מדבר על בחירות וכדו

דא עקא  ...נגל הזה'הלוואי ולא היינו יודעים בכלל על קיומו של הגו ...הלוואי )...כמותם
וניזונים  אנחנו כן מתעדכנים כל הזמן!!! םאנחנו לא מנותקילדאבוננו הרב ש

לאורך כל הדרך עד  ר פוגשים את התופעה הזו שזועקתואנחנו כב... מההתפתחויות
   ...מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע--- ש כמה
 ...אם כבר אז כבר !מהזווית המכוערת של הפוליטיקה אם אנחנו כבר נחשפים לזהאז 

  ... ר השכל לחיים שלנומזה מוס לפחות נוציא
אתה רואה איך נראית מערכת ... אתה רואה איך זה נראה ...הרי שלך לפניך ...הנה

  ... על פי דעת תורה מוכתבת משפטית כשהיא לא
    ! ! ! ק ד צ תתחיל להעריך מה זה בית דין !!! אז בבקשה

בית דין  והיה לך תלונות על תהחילוני לא היית יודע מה קורה במערכת המשפטיתאם 
כן  הרי אבל אתה... מה להתייעל גם תמיד יש... תמיד אפשר להתלונן... נו... צדק
אתה חווה את  ...החילונית איך זה נראה במערכת המשפטית אתה מתעדכן!!!!! יודע

התופעה הבלתי נסבלת איך שכל אחד יכול לסמן את חבר שלו ולתפור לו תיק ולארגן 
אתה הרי רואה איך ... ל מכור מראש בשביל להפיל אותועד מדינה שישפוך עליו בוץ והכ

??? היית רוצה שגם אצלנו זה יראה ככה??? אז אתה מקנא בהם... אז... זה נראה
ומחר מישהו יתעצבן עליך ... שהיום אתה תוכל לתבוע ובצדק מישהו שעשה לך משהו

ים חסרי אתה מעוניין בכאלו חי ??שלא בצדק ויתפור לך תיק ויגמור לך את החיים
  ???הגינות

אבל אם ... י יודע מה ילד יוםינא... ג במה זו"אני פונה אליך כעת מע :ראש הממשלה
כל  ממשלה של מדינת ישראל והתמסרתהשהיית ראש  תמימות לאחר עשר שנים

אם אחרי כל ההתמסרות הזו אתה פתאום תמצא את עצמך מואשם ומבוזה  ...כולך
על האשמות שאתה יודע ??? ועל מה... בכלא טובות ונידון לכמה שנים ונדחה ומושפל

תחפש  אם אז... בשעות הקשות האלו!!!!! אז אם )או שכן... (ממש שאין בהם )או שלא(
אתה יודע מי היחיד שיזכה אותך !!! ויזכה אותך ללא רבב שיטהר את שמך אחד מישהו

יסוד תה צדיק חושב שא באמת לא בגלל שבית דין... לא !!!!בית דין צדק?? מכל אשמה
את כל העדי מדינה  לאלתר יפסול פשוט אלא בגלל שבית דין !!!ממש לא !!!לא... עולם

חשודים על עדות  שהם פסולים לעדות והם בפשטות כי בית דין יטען... שהעידו נגדך
ל האשמות נגדך יפסול את כבית דין  !!!!!ומי כמוך יודע עד כמה זה נכון... וזהו שקר

לא בגלל  !!!!ושוב תוציא אותך זכאי הקדושה התורה!!! פי תורהעל  מחוסר ראיות
לכל  מאפשרת לא בגלל שהתורה עומדת כצור חלמיש ולאא... שאתה באמת זכאי

מול ההרשעה של  יגיע תורך לעמודכש ... להפיל את יריבו כדי לתפור תיקים מושחת
זה חרדי שלא היה עדיף לי להיות עוד אי: אתה פתאום תחשוב לעצמך בית המשפט אז

ולא להיות ראש ממשלה של מדינה שלימה שהקודקדים ... יכול לאכוף את המעמד שלו
 תתחיל להעריך את הבית דין צדק של אז... שלה הם מקום המשפט שם הרשע

והאכיפה של משפטי  המערכת הזו חסרת השיניים דווקא אז תקלוט כמה !!!התורה
אז תפנה אלינו החרדים ותסביר !!! ואז!! !היחיד שקיים בעולם צדקה כמה זה עד... 'ה

העבר עד כמה ... קנו ומה נעים גורלנועד כמה אשרינו מה טוב חל ברחל בתך הקטנה לנו
הטובים יכולים לשריין יהודי ' רק משפטי ה !!!חרפתי אשר יגורתי כי משפטיך טובים

וא רוצה ממגור ופחד מתמיד מכל איזה נוכל או מושחת שיכול לתפור לו איזה תיק שה
... 'תסביר לנו כמה בטוח לשהות רק בצל משפטי ה... תסביר לנו כמה נעים גורלנו



 

 

  
  
 

 
 
 

   בר העורךד
לא  שהתורה מכאן , "ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק: ")כג, ז(  כתוב בפרשה

אסרה רק את השקר עצמו אלא גם ציותה להתרחק מן  
", אמירת שקר  ִּתְרָחק - ֶׁשֶקרִמְּדַבר ואמרו בדרך רמז, ". השקר

מהקב"ה, לפי שחותמו של הקב"ה  מרחיקה את המשקר
שחותמו  להדבק במי נותו שקר,למי שאומ פשראי אמת, וא

הקרוב לאמת רחוק מהשקר, כי . אמת ומתעב שפתי שקר
לך חלילה  אם ישזאת אומרת והקרוב לאמת קרוב להקב"ה. 

ת, ָּבֱאמֶ ז נא ֱאחֹ 'דבר שקר' זה יגרום כי 'תרחק' מהקב"ה, לכן 
  -בקב"ה  ע"י זהר רק אמת, חשוב מחשבות אמת, ותדבק ַּדּבֵ 

 - "אמת אלוקיכם 'ה" -ת שמע שכתוב בסוף קריאכפי 
 .שחותמו של הקב"ה אמת

מנותם שישנם שזו או :אומר )פרק י"א( 'מסילת ישרים'ה
להיחשב חכמים, וישנם שאינם  ממש, לבדות שקרים כדי

 -קצת  בודים דברים מליבם, אך כשמספרים דבר, משנים
 מוסיפים או גורעים.  

כתוב שאתה "חסד ואמת אל יעזבוך". לא  : )ג, ד( כתוב במשלי 
אלא שהאמת לא תעזוב אותך. ויתכן , לא תעזוב את האמת

 .שהכוונה בזה, שהאמת תהיה כטבע אצלך
צדקא זצ"ל, שהנה המשנה במסכת  הודהי' ראון הג אמרו

צבי, גיבור  קל כנשר, רץ כהוי עז כנמר, : "אבות אומרת
המשנה לא אומרת ". כארי, לעשות רצון אביך שבשמים

 יבור, הוי קל, אלא הוי עז כנמר, קלסתם: הוי עז, הוי ג
 שנה באה לומר שעלינו לעמולהמ אאלגיבור כארי...  ,כנשר

שתכונות אלו יהיו כה מושרשות בנו, עד שהם יהפכו להיות  
תכונות   הן והזריזות רהבוהג שהעזות, כפי ,שלנו מהטבע חלק

 ך האמת צריכהכ ,חיים המושרשות בטבעם של אותם בעלי
זצ"ל  לאפיאן אליהו שרביכ ופרמסו שלנו. מהטבע חלק להיות

ירוחם זצ"ל ממיר,  בי הוא פנה לגאון ר, חיפש שידוך לבתו
 . מצד הטבע וביקש שיציע לו בחור שיש לו מידות טובות

אין שקר שאין בו   - ל"רבי מנחם מנדל מקוסוב זצואמר 
מקצת האמת, אכן, כל זמן שאין מבררים אותו מקצת 

ירור על מכונו, מתפשט כוח ומעמידים אותו בגלוי ובב
השקר על הכל. בכל העולם כולו, לא נמצא אדם שיהיה כולו  

. העולם מתחלק בין כאלה שהם קרובים לשקר, ובין  אמת
 .השקר כאלה שהם רחוקים מן

אלחנן וסרמן הי"ד, שמה  בירם שבאמר  'חזון איש'ה
לשנות מן האמת מפני דרכי שלום,  שמותר ראשמבואר בגמ
היתר לשנות  ופן ארעי, אבל באופן קבוע איןזהו דוקא בא

ר  מהאמת, משום שכאשר משקרים באופן קבוע, ההרגל לשק
 !היתר  אין  ולזה  לשקרן,  אותו  והופך  המשקר  של  בנפשו  פועל

 אשתו של רב היתה מצערתו :)יבמות סג.(א בגמרא כפי שמוב
היתה היא עושה לו   כשהיה אומר לה: עשי לי נזיד עדשים

  וכשהיה מבקש ממנה לעשות לו  ,)יותין קטנשהוא מ(חימצי 
היה  כשגדל ר' חייא בנו, ו .נזיד עדשיםהיתה עושה  חימצי

וכשהיה רב מבקש לעשות   ,הופך את בקשתו של אביו מאמו
לו נזיד עדשים, היה חייא אומר לה: אבא ביקש שתעשי לו  

  רב אמר את אשתו ממלאת בקשתו, כשראה רב  חימצי.
שהשתפרה  משום לא לאביו: חייא אמר !אמך השתפרה לבנו:

אני הוא שמהפך את הרי היא ממלאת את בקשתך, אלא 
שנאמר  . היותלא תעשה שוב כןהורה לו  .בקשתך ממנה

, דהיינו אתה יכול  "ִלְּמדּו ְלׁשֹוָנם ַּדֶּבר ֶׁשֶקר" :ט, ד)(ירמיה 
 , ע"כ. להתרגל לשקר

והנה, הקצה השני של השקר הוא אהבת האמת, ומסתבר 
להתרחק מהשקר היא ע"י שנחזק   הטובה ביותר ךרשהד

  .בעצמנו את אהבת האמת

 
 
 
 
 
 

   בר העורךדהמשך  
  של  העונה  היא  , וניסן  אדר  לחודשים  ה הסמוכ  השנה  תקופת 

 ,מותי ימסו תות בש בארבע קוראים בה ", הפרשיות  ארבע "
. )דרכס הנקראת( , השבוע פרשת עלקריאה מיוחדת בנוסף 

 . תורה ספרי  שני  םמוציאי ואל בשבתות
 את למפטיר קוראים ,ובשני השבוע פרשת קוראים ,בראשון
 אחת לכל. השבת לאותה השייכות )הפרשיות מארבע( הפרשה

  .בנביא מיוחדת הפטרה  גם יש ,הפרשיותבע ארמ
  פרשת . ב )תשא כי(" - שקלים  פרשת . א :הן הפרשיות ארבע
 שלפני תבבש קוראים ")עמלק לך עשה רשא את זכור(" -זכור 
 בשבת קוראים ")התורה חוקת זאת(" - פרה  פרשת . ג .פורים
 םכל הזה החודש(" - החודש  פרשת  .ד. החודש פרשת שלפני

 .ניסן ח"ר שלפניבשבת  קוראים - ")חודשים ראש

 

 .)יא-(כא אאמה עבריה  ו , עבד נרצע, עבד עברי הלכות . א
 לעיר מקלט. ות רוצח בשוגגלגרוצח במזיד ו משפט . ב 
 ואמו.  אביו ומקלל ,שפנ גונבה  ,אמובו אביו ב החובל עונש . ג
),  ובושת צערי, ריפובת, י אדם שהזיק (נזק, שֶ תשלומ . ד

דיני ממית עבדו, דין דמי ולדות, ויציאת עבד כנעני בשן 
 ועין שהשחית אדונו. 

חיוב עבד ובהמה,  ,אדם ושהרג שור מּועדו שור תם  דיני . ה 
 נזקי הבור. םותשלב המסיר כיסוי בוראו   בור החופר

וטבחו או  (כפל)  ר ושה שו נבדיני הגנב, ותשלומי הגו . ו 
 .שה)(ארבעה וחמ מכרו

 אש.ונזקי ה שן ורגלבבהמות נזקי שלומי דיני ת . ז 
שואל   שכר,שומר  ,נםיח שומר :ושבועתם שומריםה דיני . ח

 שוכר. ו
 .יט)-יז ,כב(עבודה זרה המכשף ועובד  דיני . ט
 ובמעשה, והעונש.  בדיבור ויתום אלמנה ר,גֵ  לצער איסור . י 

 איסור רבית, ודיני משכון.  ,  הנוש איסור למלווה לנהוג כ . יא 
ובים יותר ממנו א את החשובודאי של(כל אדם,  האיסור לקלל . יב 

 .שבעם ישראל)
 שלא לאֵחר נתינת תרומה ביכורים ובכור.   . יג 
 קבלת איסורהטוב)  כהכרת -לכלב  (ונתינתה פהיטרֵ  סוריא . יד 

 הרע.  לשון
 .הדריןעדות, והלכות הסנות הלכ . טו 
 שוחד.ת לקב השבת אבידה, איסור שקר, ואיסור . טז 
 אזהרה נוספת שלא ללחוץ את הגר. . יז 
 ינת כבוד לעבודה זרה.רת ונתואיסור הזכ מצות שמיטה, . יח 
 שבת, פסח, ביכורים, וסוכות. איסור בשר בחלב.  . יט 
ה' בכיבוש ארץ ישראל, וברכותיו אם ישמרו הבטחות  . כ

 את התורה.

נשמע, ברית התורה.  נעשה ו - קבלת התורה סדר פירוט  . כא 
 .לארבעים יום  נייר סבינו להעליית משה ר

 בס"ד

 פ "שת  כ"ב  שבט   זצ"ל בן  מרים   אדלשטין לע"נ  מו"ר  הרב  יעקב  העלון מוקדש    'ישנה   454עלון מס'  

ִטים ּפָ ׁשְ  ּמִ
 

 ב' וםערך בינש 567 שיעורן נעסוק בתוכ בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה רחובבהשרון  רמתב

  גאוןה מו"ר של מיסודו ",יקצורו ברינה" במדרשת
קליםששבת  .זצ"ל אדלשטיין  יעקב ביר

    שבת שלום 



 

 

הוא הדין לכל אדם אלא שדיבר הכתוב בהווה, לפי  : "ירש וב  
 )מכילתא(כח ודבר מצוי לענותם.  שהם תשושי 

. יש לדקדק פתח בלשון רבים "כל א: 'י יקרלכ'כתב הו
בלשון יחיד "אם ענה תענה   אלמנה ויתום לא תענון" וסיים

 "?תענה "אותם האותו" והיה צריך לומר לכאורה אם ענ
, 'צעוק יצעק', 'ענה תענה'הכפל הו : מיך ביאורד צר. עוב
העונש   -. "והרגתי אתכם" הקשה הרמב"ן ג'? שמוע אשמע'

מיתה, אם כן, מדוע   -מפורש בפסוק  ואלמנה על ציעור יתום
בכלל חייבי מיתה בידי   )פג.( לא מנו אותו רבותינו בסנהדרין

"עד  :)'שמואל א, ב' ה(בסיפור של חנה ופנינה נאמר  .ד? שמים
שבעה, ורבת בנים אומללה". ומובא ברש"י וז"ל,  דהעקרה יל

"כי פקד ה' את חנה,  )שם כ"א(שנאמר , חנה ילדה שבעה
בנות", וכשחנה יולדת אחד,  שתיתהר ותלד שלושה בנים וו

 )ח ,א (שםשנאמר , פנינה קוברת שניים, ועשרה בנים היו לה
 ה חנהילדשכ, ים", של פנינה"הלא אנכי טוב לך מעשרה בנ

חמישי,   , וכשנתעברה וילדה ולדקברה פנינה שמונהעה,ארב
נשתטחה פנינה לרגליה ובקשה רחמים וחיו ונקראו על  

 , ע"כ.אלו דברי רבי נחמיה, השמ
לכאורה יפלא, מדוע נגזר על פנינה גזירת כליה על כל בניה  

הבנים  במיתת בן אחד, ולולי שנקראו שני  ולא היה די
ה הנוראה היתה הגזרהם אף עלי נהשל חהנותרים על שמה 

 !?של מיתה
בביאורו על   שכותב הגר"איסוד העל פי ש לבאר זאת י

: "אני מלאה הלכתי וריקם  )א, כא( מגילת רות על הפסוק
 ,י הרע לי"-ד-ה' למה תקראנה לי נעמי וה' ענה בי וש השיבני 

נעמי (לומר, אל תקראו לשמי עוד נעמי מבאר הגר"א: "רוצה 
וד כל ימי חיי, וה' שהוא  צפה לטוב עי מכי אינ )ותנעימ מלשון
הרחמים ענה בי, כי אם ייסר ה' לאדם במידת הדין יש   מידת

זעם וירחמנו עוד, אבל אם מענישו מצד  עבורתקוה שי
  .דומא רחמנות אזי העונש קשה 

פנינה היתה מצערת את חנה לשם שמים כך מבואר בגמרא 
את  ררו עווהכבוד  לכסאשהדמעות והצער של חנה עלו  אלא

עוק  לקטרג על פנינה והתקיים בה הפסוק "צ מידת הדין
מידת  חנה מלמטה והצעקות של הצעקות של - יצעק אלי"

צעקתו" וכמעט מתו כל בניה   "שמוע אשמע -הדין מלמעלה 
וכן אמרה גם כן כי מה שעשה ה' היה מחמת שלא  !רח"ל

י יצעק  ה כוהי" :)שמות כב, כו( רנאמם יהעלו חמלה על עניים
לומר שמזהירנו לחמול על  . רצה"אניושמעתי כי חנון  אלי

  מו שך רבאליו ית עניים, כי אם לא ניתן להם חמלה ויצעקו
ילה שיהיה העונש גדול ויחנן עליהם, ויעניש אותנו חל

כי העונש הבא מצד חנינה גדול מאד. וזה שאמרה אל , דומא
יהיה נקרא וד שנעמי, רצה לומר אל תצפו ע תקראו לי עוד

טוב לי, כי כיון שה' שהוא מידת  נעמי, היינו שיהיה  שמי
 .החסד ענה בי

 

 !מכה בלי רפואה
ידוע מאמר חז"ל "בכל צרתם לו  ש י יקר" אר מה"כלובוהנה מ

כאשר יהודי בצער גם הקב"ה בצער, לכך אמרה ש צר" היינו
תענה אותו" ושאלנו מהו הכפילות "ענה   "אם ענה  : התורה
ך אתה  ראשר אתה מענה את חב: כיקר" ה"כלימר וא"? תענה

את הקב"ה ואז מה קורה? מידת הדין   -" מענה גם "אותו
יערוהו צועק מלמטה וזהו  צש צועקת מלמעלה ואותו

מקבל צעקת שניהם,  שנאמר "צעוק יצעק", והקב"ה הרחמן
! בלי רפואה וכאשר המכה מגיעה ממידת הרחמים זו מכה

נה הוא  אלמעור יתום ול ציולכן אומר הרמב"ן העונש ע
בחרב זה לא מיתה בידי שמים אלא  - בחרב" "והרגתי אתכם

ל "ל מיתה זו בכלולכן לא מנו חז בידי אדם שיש לו בחירה
 המומתים בידי שמים.  

 
 

 "את הגאולה בא איתי הגיע הזמן לבשר"
, שפעם אחת זכה האר"י צ"לז רבי ישראל מסלנטסיפר 

זכור לטוב ברחובה של ביא לראות את אליהו הנהקדוש 
אמר לו אליהו: "בא איתי, הגיע הזמן לבשר על  .פתצ

רות, ות ספו לי דק  מתןהגאולה". אמר לו האר"י הקדוש: "ה
 ."תחכה לי ותדאג כדי שאודיע לאשתי על הליכתי עמך שלא

מיהר והלך לאשתו, אך כשחזר לא מצא את אליהו הנביא. 
ישראל  רבי סיים -ומה חושבים אתם . הוחמצה השעה

וכי האר"י הקדוש הצטער על כך? חס ושלום! הוא   -נטר סל
,  האשה תא ןאמר לתלמידיו: אסור לצער שום יהודי וכל שכ

לו לרגע אחד. גם במחיר של הפסד משיח אין לעשות  אפי
, לעולם לא תמצא שליחות של גאולה שתצליח ואמנם! זאת

 !כשהיא טומנת בחובה פגיעה בזולת
 

 
 

רבי יעקב  הגאון ר מו" -
 ז שבט כ" –אדלשטין זצ"ל 

של  לגנזי מרומים חלפו להם שלוש שנים מאז הסתלקותו
 ברחלל העצום שה ה .ןייר רבי יעקב אדלשטהגאון הגדול מו"

  ובעיקר  , בהלכהבתורה, כל דברהשאיר בלכתו מורגש ב
הילדים, שלום חינוך  -ובעצות לחיים בהשקפה למורה דרך 

 תחום בחיים.בכל  - ייםיים וכלכלעסק  בעצות ,בית
 שלפניכם:בסיפור  מעט מגדלותו מובא

  הדב יפרבי  המשגיח מרן בין שררו  רצהוהע תידידו קשרי
  עוד  ל"זצ טיןאדלש יעקב רבי הגדול  הגאון מרן לבין ״לזצ

 .פוניבז׳ בישיבת לימודם מזמן
 של  הזמנים בבין שנה  מדי יחדיו שהו  האחרונות יםנבש

 א"שליט קפלן נ"הגר שבראשות' עליה ׳בני מפקב, אב חודש
 בני איחוד' י"ע ברכסים כך ואחר, בנימין יד בישוב שהתקיים
 במיוחד בלט אלו בזמנים .ל"זצ המשגיח תבראשו הישיבות׳
  לראות  מרהיב מחזה זה והיה לזה זה שרכשו והכבוד הערצה
  זה  ומתבטלים רעהו את האחד מכבדים הגדולים שני כיצד
  ועוקב  מביט היה המשגיח הארוחות שבשעת ניזכור. לזה
 וכמה כמה  אז והתבטא, יעקב רבי  של  הקדושות פניו אחר

 של  ת הקדושו פניו את ותלרא מאוד אותו שמחזק  פעמים
  נכדיו  את  גם וזירז. מכך גדולה הנאה לו  ויש , יעקב רבי

בי ר של בפניו כשמסתכלים והתבטא, הקדושות בפניו להביט
 לב - טובות דותימ עליו רואים, תתועל  לקבל אפשר יעקב
  לקלוט  שאפשר  קדושה  בפנים  לו  יש , שמים ויראת - טהור
  הולך  יעקב  רבי  את  רואים : בהתרגשות אמר ואז . אותה

  עולם   זה ,  אדם   סתם   לא   זה ...  בכלל   פשוט   לא   זה   אבל   בתוכנו 
  לא ! התורה  חלקי  בכל  מופלגות  ידיעות  לו  יש .. מאתנו  אחר 

:  בענווה  והתבטא! ת ימו מתקי  שלו  שהברכות  מה  פשוט 
אך לא זכיתי לידיעת התורה של  ,זמני את ניצלתי ה"ב אמנם

' יעקב  גרשון ור  אולם בזכות שאני מכבד את ר'  -ר׳ יעקב 
 ... הבא עולם  ל זכה  א אולי אני  

אדם גדול וצריך לנצל אותו,  המשגיח: יש כאןאז ועוד אמר 
 כל מה שאלות לשאול את ר' יעקב זצ"ל, כדרכו לנצלוהכין כ

 .אדם גדול
"ל היה מספר בהתפעלות פעמים רבות שר׳ יעקב  המשגיח זצ

רדותיו  אמר לו, שבעצם קשה לו לבוא ליד בנימין, ולמרות ט
עם בני העליה,   העצומות בענייני הכלל הוא טורח להשתתף

וגים כי בכל מקום שהוא נמצא מבקשים ממנו ברכות לזיו
רכה לגדול ם בוביד בנימין מבקשי - ומהפרנסה בריאות וכד

 ."ריכ, אתגן עלינו םזכות מים... בתורה ויראת ש

 רבכל מחי מניעת צער 



 

 

חלק נכבד  - )ס.ת ברכו(לרפאות מכאן שניתנה רשות לרופא 
כאשר מביא הקב"ה מחלה על   -  'משככי כאבים' -מהתרופות 

אחד התחומים  האדם, מותר לו לנסות לרפא את המחלה.
הכאבים'. בעבר  ואה, הוא 'משככיברפביותר כיום  הנרחבים

כיום ישנו מדע אך התמקדו הרופאים בעיקר בריפוי המחלה, 
גם אם אין אפשרות לרפא  ,שלם כיצד לשכך את הכאבים

מסופר על אחד מצדיקי הדורות שסבל  את המחלה עצמה.
רבות ברגליו. לעת זקנותו הפצירו בו מקורביו שילך לרופא, 

ם פתאו -. אמר אותו צדיק ככוריפא אותו וכאביו ש  שאכן
התברר לי שישנה מציאות ללכת בעולמו של הקב"ה ללא 

פרד מהחיים.  כאב. תמיד חשבתי שהכאב הוא חלק בלתי נ
 כך הוא גם סובל מכאבים... -כשם שהאדם רואה ושומע 

אולם כיום, אם יש לאדם איזה כאב, הוא ממהר לקחת 
לוקח  הוא -אם היא לא משפיעה גלולה כלשהי להרגעה. ו

 ם...  יישת
ן; האם הכאב הוא אכן דבר י מהי השקפת התורה בעני

ם אומרי מיותר, או שמא יש לכאב תפקיד בעבודת האדם?
: "בשעה שאדם מצטער, שכינה מה ).(סנהדרין מול חז"

(כמו שאדם יגע ועייף אומר קלני מראשי, קלני מזרועי"  אומרת?
   . רש"י) -עי כבד עלי ראשי כבד עלי, וזרו -

על יהודי צדיק שגוים התנכלו לו ברחוב והכו אותו   רופמס
לא כואב לי!  -. ותוך כדי ההכאות צעק היהודי נמרצותמכות 
וענה:  ואב לי! שאלו אותו, מה פשר הקריאות הללו? לא כ

גם הקב"ה סובל, ואינני רוצה   -הלא כשליהודי כואב 
דם מצטער, לא רק בשעה שא שחלילה הקב"ה יצטער בגללי!

ול גם השכינה סובלת משתתפת בצערו, אלא כביכ כינהשהש
". רואנו מכירים מושג של "נושא בעול עם חב  ומתייסרת!

לומו, ומחפשים כיצד  ובל, אנו דואגים לשכשחבר או קרוב ס
 ,כביכול ,"נשיאה בעול"רק  זולהיטיב מצבו. אולם כאן, אין 

"עמו   -עצמו  של הקב"ה עם האדם הסובל, אלא הקב"ה
ער, אלא הוא . הקב"ה לא רק "משתתף" בצצרה"אנוכי ב

כשכואב לנו הראש, הבעיה היא לא  עצמו כביכול גם סובל!
הקב"ה! אין כמו העוצמה של   לשהכאב שלנו, אלא כאב 

, הכאב כדי לקשר אותנו עם הקב"ה בקשר אמיץ ביותר
ו  שכן הכאב אינ ועלינו להשכיל כיצד ליישם קשר נפלא זה.

יזי, כאב פירושו תקלה  ם הפמטרה בפני עצמה! בעול 
ד הגוף. כשישנו זיהום בגוף, חום הגוף עולה. החום בתפקו
ישנם לטפל בה.  ישגוף ובאות אזעקה שישנה בעיה הינו 

אנשים שגופם אינו מגיב בחום לדלקת, והם נמצאים בסיכון  
גבוה, כי הזיהום עלול להתפתח בכל הגוף מבלי שיידעו זאת. 

והיא   כוונה ברורה אחת ש לואב הוא איתות מהקב"ה, יהכ
  שנפעיל את כח רצון החיים שלנו!

יסורים טמונה יאמנם, אף שב - נה כ סורים טמונה גם ס י בי 
רות עם הקב"ה, הם טומנים נות נפלאה של התקשהזדמ

כשבאים על   חלילה.  ,בחובם גם סכנה של ניתוק מהקב"ה
כח להתפלל,  אין ליכעת  -יסורים הוא עלול לומר יהאדם 
הם יכולים  ,סורים הם כמו מכוניתיללמוד. הי י כחאין ל

להביא אותנו בקלות ובמהירות למקומות רחוקים. אמנם, 
  ד לנהוג, המכונית עלולה גם להזיק ח"ו... אם לא יודעים כיצ

מעיק להם על הלב, הם ניגשים  משהו כששישנם אנשים 
בבעיה   למקרר ומתחילים לאכול... זו אכן דרך אחת לטפל

נפלא! אנו מאבדים ך זו אנו מאבדים אוצר בדר רגשית. אבל
 את ההזדמנות להתקשר עם הקב"ה!  

קום לנצל מועקה רגשית! ובמ -ניתנה לנו מתנה נפלאה 
אותם עם עוגת  אותה לקשר עם הקב"ה, אנו מקשרים

    קצפת...

יש  , המילה "כאב" אינה נרדפת למילה "עצב"  -  כאב ולא עצב 
וה, בנין  ו לתקטוי ת. השמחה היא בישמחה ויש עצבו

 מאקבא (בחז"ל אומרים  אוש. יושאיפה. העצבות היא ביטוי לי
הולכת העניות. אחר העני  -: "בתר עניא אזלא עניותא" ).צב

כמו העשירות עצמה. ואין   -דם אין מה שמביא עשירות לא
מה שמביא עניות לאדם כמו העניות עצמה. כשהאדם 

שירות  לו עעצמו מביא  מתנהג בחשיבות ובעשירות, זה 
על אותו משקל נאמר, שאין דבר שמביא שמחה  וחשיבות. 

לאדם כשמחה עצמה! הסגולה הטובה יותר לשמחה היא  
והשמחה האמתית כבר  ,חה בצורה מלאכותיתליצור שמ

כשאדם נתון בתוך הכאב, אל לו לנסות  תבוא בעקבותיה. 
הכאב. יכול הוא לחיות עם  ולברוח ממנו! אם יתרגל ויתגבר,

להשכיל ללמוד את הלקח  -ות מחויבים אנו לעשזאת אולם 
לקחת את הכח שמניע בנו את רצון החיים,  ,היוצא מהכאב

תו לחיים האמתיים, להתפלל ולנצל אולצמוח,  את הרצון
או אז  בבריאה!יותר בכוונה, להתקרב לקב"ה, להיות שותף 

 נהפכים הייסורים למתנה נפלאה שנתן לנו הקב"ה!
הרצון   -החיים רר בנו את רצון שמעורים הם הכח הייסו

להגביר את הצמיחה! ועלינו לנצלם לצמיחה ולעליה  
 ]תפארת שמשון[                                                          .רוחנית

 

 
 
 
 

ה זֹו ְוַעל ָמה ְּבַׁשָּבת זֹו קֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים. ַמִהי ָּפָרׁשָ 
 ר:ְוֹנאמַ ם ָּכ ַנְקִּדים ְלׁשֵ ְמַדֶּבֶרת? 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִהְקִריבּו ָקְרָּבנֹות ַהְּמַכְּפִרים ַעל 
יִבים ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲחָטֵאיֶהם ַוֲעֹונֹוֵתיֶהם, ְּבָכל יֹום ָהיּו ַמְקִר 

ָּתִמיד, ּוְבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים ָהיּו מֹוִסיִפים עֹוד   ְׁשֵני ָקְרְּבנֹות
ִלְכבֹוד ַהּיֹום, ָּכל ֵאּלּו ִנְקָרִאים ָקְרְּבנֹות ִצּבּור. ְּכֵדי ָקְרָּבנֹות 

ָהיּו גֹוִבים ִמָּכל ְיהּוִדי   -ֶׁשִּיְהֶיה ֵחֶלק ְלָכל ְיהּוִדי ְבָקְרָּבנֹות ֵאּלּו 
 9.6, היינו שווי בינור השקל שבימי משה מחצית(ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל 

 ף ַהֶּזה ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות., ְוָהיּו קֹוִנים ַּבֶּכסֶ )צרוף  גרם כסף
ָּכל ָׁשָנה ָהָיה ָצִרי ְלַחֵּדׁש ֶאת ְּגִבַּית ַהֶּכֶסף ְלָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור, 

  -ָדׁש הּוא ְוַהַּתֲאִרי ֶׁשּבֹו ָהיּו ַמְתִחיִלים ִלְקנֹות ֵמַהֶּכֶסף ֶהחָ 
 שיש חודש אחד שבו חובה באומ (יומא סה:)בגמרא [ ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן

 .]הוא חודש ניסן מהתרומה החדשה. חודש זה, ָקְרְּבנֹותלהביא 
ם ָּכ ָהיּו ַמְתִחיִלים ְלַהְכִריז ְׁשלֹוִׁשים יֹום קֹוֵדם, ְּדַהְינּו  ְלׁשֵ 

ָּגִרים ָׁשם ְיהּוִדים ֶׁשֻּכָּלם ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר, ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות ׁשֶ 
ית ַהִּמְקָּדׁש. ַהּיֹום, ֵאין ָלנּו ֵבית ִיְזָּדְרזּו ְוָיִביאּו ֶאת ַהֶּכֶסף ְלבֵ 

א ָקְר  ְוָלֵכן, ֵזֶכר ְלָדָבר ֶזה,  ָּבנֹות ֶׁשְּיַכְּפרּו ַּבֲעֵדינּו, ִמְקָּדׁש ְו
ת ֶׁשִּלְפֵני ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל ָּבּה ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר אֹו ְבַׁשּבָ 

ים ּבֹו ֶאת ָּפָרַׁשת ֹוָרה נֹוָסף ְוקֹוְראִ ָאנּו מֹוִציִאים ֵסֶפר ּת
ְׁשָקִלים, ּוְמַבְּקִׁשים ֵמה' ֶּׁשִּיְבֶנה ַהִּמְקָּדׁש ְוַיְחִזיר ָהֲעבֹוָדה  

 ִבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.
ָכ ָּכתּוב ְּבַמֶּסֶכת ְסגּוָלה נֹוֶסֶפת ֵיׁש ְּבִעְנָין ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל. וְ 

ָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשָהָמן  לּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני הַ ּגָ  (ֶּפֶרק כא:)סֹוְפִרים 
ָהָרָׁשע ָעִתיד ִלְׁשקֹול ְׁשָקִלים ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּכֵדי ְלַהְׁשִמיד ֶאת ַעם 

ָלֵתת ֶאת  ְלִפיָכ ִהְקִּדים ה' ְוִצָּוה אֹוָתנּו -ִיְׂשָרֵאל ַחס ְוָׁשלֹום 
ת אֶ ם ִּדיְלַהקְ ר ְּכלֹומַ , ֵתינּוַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ּוְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשוֹ 

 ע.ָהָרׁשָ ן  ַהּמָ ל ׁשֶ ו  ִלְׁשָקָלי שקלנו 
מבטאים את אחדותנו, והיא כפרת  ניםאנו נותים שהשקל

  -המן בדבריו  נפשנו, שבזכותה אנו עומדים מול ִקטרוג המן.
עם ישראל. אבל אנו  מדגיש את הפיזור והפירוד של

ינו (וכשאין שקלים בפועל אזי 'נשלמה פרים מבטאים בשקל
 .'), את האחדות הפנימית של עם ישראלשפתינו

 רוחנית צמיחהוע לסורים הם מני

 ?על מה ולמה ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים



 

 

: "ועבדתם את ה' אלוהיכם", ' 'בעל הטוריםםיעקב רבנו כתב ו
. ).(ברכות חאומר לשון רבים דזו תפלת רבים שאינה נמאסת 

ון יחיד, דלכל אחד ואחד מברך לפי ואמר וברך את לחמך, לש
 , עכ"ל. ):(כתובות סז נויעני

ם את מצות התפילה היא  ה ביותר לקייובהט  ללמדך שהדרך
שתפילה בציבור לעולם  .)חות ברכ(בציבור, וכדברי הגמרא 

 .אינה נמאסת

"צריך ללכת ד' מיל לפניו   (סי' צ' סעי' ט"ז) רוך ע לחן בשו וכן 
 שרה".  ולאחריו מיל כדי להתפלל בע

 

?  הבוקר  באשמורת  המבורג  של  רבה  את  שהפתיע  הזר מיהו 
  ההצעה  את  זלמן  רבי  קיבל  והאם , להציע  באמתחתו  היה  מה 

  סיפר  אותו , כם שלפני  מיוחד ה  בסיפור  זאת  כל  על ? המפתה 
  בדורות  ישראל  מגדולי  אחד  אודות ' חיים  חפץ ' ה  רבנו 

  וחמיו  המבורג  העיר  של  רבה , ש ' מירל  זלמן  רבי  ,הקודמים 
 '. צבי   חכם '   בעל   הנודע   הגאון   של 

 ו אל. דומא גדולה בשמחה שרוי זלמן רבי היהיום באותו
 המיוחדת בשמחה להבחין שלא יכלו לא לביתו כנסושנ

 ...לעצמם סברו, עתק הון  הרוויח  בוודאי. פניו לע השורה 
 שתיכף  שכפי משום, מיסודה טעות היתה  זו הנחה , למעשה
, הפסיד הוא ,אדרבה, יחהרוו לא זלמן' ר יום באותו, נראה
 ...הגדולה שמחתו את העצים אף ואולי,  העיבשלא מה
, ברשותכם ;תשאלו בודאי? הגדולה השמחה הית ה מה על

  אותו  של הבוקר באשמורת. אחורה מספר שעות נחזור הבה
, שחרית לתפילת הכנסת לבית זלמן רבי היה צועד יום

:  יום מדי  מנהגו היה  כך . ובתפילין בטלית עטור כשהוא
 ויוצא, בביתו תפילין ומניח בטלית מתעטף, קום משכים
 .רבה  הובירא ראש בכובדלתפילה

 כמעט ,הכנסת לבית מביתו הדרך את עושה היה כלל בדרך
 בדרכו  שנקלעו  המעטים האורח עוברי גם. הפרעות כל ללא
 הטלית אשר, פניו הדרת למראה הדרך את מפנים היו

  קדושה  הילת להם  הוסיפו עטור  היה  בהם והתפילין 
 בדרך לאחור פוסעים  היו  שביניהם הגויים אפילו, מיוחדת

  עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו" תבבחינ, ארץ
 ".ממך ויראו
.  משרעפיו הרב את להפריע העז מישהו, דבר נפל יום ובאות
 זאת שכן ,הצדקה גם לכך הייתה אדם אותו של לטעמו
, יומו כל את שהקיף התורה  בלימוד העיסוק  שלצד , תדעו
. ביתו פרנסת כדי  יהלומים של זעיר במסחר זלמןרבי עסק
 כעת , יהלומים סוחר הוא  אף היה  לדרכו שנקלע זה איש
' לר והגיע  קום השכים כן  על, מזומן כסףל בדחיפות נזקק 
 .יקרים יהלומים מספר  ובו קטן  שקיק  כשבידיו זלמן

" ביותר ךנמו במחיר הללו היהלומים את לך למכור אני מוכן"
 מבט". מזומן כסף תמורתם לי תן אך, "זלמן' לר האיש פנה

  להבין  בכדי זלמן 'לר הספיק האיש  בידי ש בשקיק חטוף
 היהלומים עבור  האיש  שבקש  המחיר, נדירה עסקה שלפניו

 יכול  שהיה בסכום. האמתי משויים מונים עשרות נמוך  היה
  נפשות את להחיות זלמן' ר היה יכול העסקה י"ע להרוויח

  אותה  כל ממנו שיימנע מה, ארוכה תקופה למשך ביתו
 הפרנסה בטורח קדשו  עבודת תא  עלהפרי הצורך את תקופה
 ... כך כל המעיק
  לשוב  - האחת: ברירות שתי  לפניו עומדות שכעת היה נראה
 אך, שביקש הסכום את לסוחר לתת, לביתו עקבותיו על

  האיש  פני את להשיב  - יההשנ. בציבור תפילה להפסיד
  תפילה  להחמיץ לא אך, כסף של עצום  סכום להפסיד, ריקם

  שתי  כלל כאן היו לא זלמן' ר לש נתומבחי אך. בציבור
 .צדדים

  העסקה : "לו ואמר לסוחר פנה הוא פעמיים לחשוב בלי
 לתפילת בדרכי אני רואה שאתה כפי אך, בעיני מאד טובה

 אז , התפילה את שאסיים עד להמתין נא הואל, שחרית
 כל לטובת העסקה את ולגמור לביתי עמך לסור מאד אשמח

 ".הצדדים
 זלמן' לר להמתין אבה לא הוא. דרכול פנה  האיש אך

 אכן שהוא להניח רק נוכל. אחר קונה אחר לתור והמשיך
 .  יותר חזר לא הוא זלמן' לר שכן ,מצא

  לאיש  והמתין  לביתו  התפילה מן  זלמן רבי  שב כאשר
  הוא  המיוחלת העסקה שאת ןלהבי החל, מלבוא שבושש 
 שגדלה  נהרה, פניו על ננסכה שמחה של ונהרה הפסיד

 .יותר יבוא לא שהאיש הבין  והוא הדקות שנקפו  ככל לכהוה
  היה  לא, נכון יותר. מאושר זלמן רבי היה, כאמור, יום באותו
 כך  על שמח הוא; לשמוח רבות סיבות לו היו. ממנו מאושר
  ,עיניו את עיוור לא שהכסף על ,במניין תפילה הפסיד שלא

 ...כלל היסוס  ללא האיש את שדחה
 המאזניים כף על שכאשר ךכ על שמח הוא הכל ומעל

 ובצד לרוב וכסף יםיהלומ האחד בצד מונחים היו שלפניו
 ...  הכף את הכריעה הנכונה הכף, מתפללים מניין  השני
 של  סיפורו הפך ,אירופהשב ראדין רהבעי, מכן לאחר שנים
  שמי את האיר שלימים הספר מן נפרד בלתי לחלק ןזלמ רבי

 הְּתִפּלָ  תִהְלכוֹ  של בעיצומןו ,'הברור משנה'ה - היהודי העולם
  כמקור , אמרים יצורבק  זה סיפוראת  הביא )כט ,צסימן (

 .בציבור תפילהה של  למעלתה לדורות השראה
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1 ידגי המרופמסס

 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
 'שומרי החומות" ז"ירק פ

 :קצת נרחב תקציר

, וחצי 13הוא רק בן אביו רבי שלמה זלמן חינך אותו ועיצבו עד למותו הפתאומי כשן מהעיר אמשינוב הוא עילוי נדיר ביותר, לום פינקלשטייחיים ש
הוא קובע ללמוד איתו יחד עם  ,יזמן מחלץ אותו בדרך יחודיתרב משה יוסף הו ,טת, עד שחברו של אביוהוא נכנס לדיכאון ושוקע באפתיות מוחל
שנת תרצ"ח  באמצע .ת האדמו"ר הקדושי הדרכפס אותו עם בתו צארטיל, הוא עושה זאת בצנעה לראבנו אפרים זלמן. לאחר זמן הוא מחליט ל

 דע אם תהיה לה תקומה. הואבידי הנאצים ימ"ש ומי יוהיא עומדת ליפול כפרי בשל  ,וליןפבמתחיל רב משה יוסף לקלוט כי המצב נעשה מסוכן 
 ,לת תנעל, בדרך אירע לחיים שלום נס גדוללפני שהד ,תנת פינקלשטיין לירושליםמשפחתו ומשפחת המחורבות להעביר את ויות לדתשעושה ה

הגיע ים היה אדם מסתורי בשם ר' משה כהן יהודי ירושלמי שבין האנש ות,ממ ולתהצ ללשמוח ע יםניה באוהאנוסעי , כל ה לזה תהודה רבההי
רב משה יוסף וחיים שלום קשרו עמו שיחה והתגלה שהוא גאון פלאי ששולט בכל מכמני הש"ס. לאחר שמגיעים  "שנור"לפולין ורוסיה למטרת 

רבה בחורים שלא יכולים לעכל המעורר עליו קנאת  שלוםם יישרב משה כהן ילמד את שני הבחורים. בינתיים מתברר שחבעים ירושלים הם קול
באמצע מלחמת העולם כשכל העולם שותת האם  ,רב אלימלך פישמן ,את המטאור החדש. ויכוח שלם מתעורר בין רב משה יוסף לחברותא שלו

 , רב משה יוסף מחליט לעשות שאלת רב את המו"צ שלו.ת נישואיןדם יש מקום לערוך שמח

ולד הוא , נל בדלותובט' קבים של עוני טבת לחבריו הקנאים שנמקים , יחסישלים לאדם מוצלחנחשב בירוביץ ופרלל 'נקעי
ולת כשתי חנויות מ, כך פתח ימוםולהוציא מהם את המקס ואהשהריח עסקים שמניבים תמיד ידע ל, תעם כפית זהב בפה

מאד  נהטקבשנה  התוחלת חייש 'חברת ש"ס'ב וברחלממכר ד' מינים נוספת חנות ובמקומות מאד נגישים ם במאה שערי
  .חמישה חודשיםאו למשך ארבעה  ח נשימהולו מרותנת ונממנה  הכנסהל הבא

שמה ל "ידמצות "אפו בה שכונת הבוכרים וי תאבפמאפיה קטנה לו הייתה  ,מצותית אפכבר התעסק בוהוא רק סיים עם זה 
מאד ים זיוזרחסידים ואנשי מעשה  יוהכולם  ,ררים אורזבוש פישברר אותם כחבורות  לו שלושצירה, היו משעת ק
מכיר את רחובות ירושלים ו אינהמיוחדים שבדי ה' מעוחסיד צאנז לוהט  אךרב מעשיל געלב חעל ראשם ניצכש ,במלאכתם

ר' ס התפרנ כךמ ,וכל מעשיו לשם שמיםכה בהלהיה דקדקן גדול מלבד זאת  ,הדרך מביתו לבית הכנסת וחזרהאת מלבד 
  .כל חודשי הקיץקל יענ

שמחות ודושים שמיועדים היה לקי "טפרברג"בחים שרכש מחברת ת משומחסן ליינולהחזיק  כך יכול היה להרשות לעצמו
הוא התחרה (מוזגים)  "דיא שענקעקרס"נקראו ת הם שניהלו זאצעירים  םיאברכהיו לו שני  ,סדרל הליל "מצוהיין "ו

מרכז ו חנות בלה יתהי) מיוחדת סמל ומופת לישרותצורה  שליהודי  ,רשענקעכונה מה( לזצ"ברי"ל  בהצלחה עם רב ברוך
  .ניו ועשה גם שם חיילא אחת בקולל פרלוביץ זינב 'נקעוהיו לו קונים נאמנים שלא עזבוהו, אבל י םשערימאה 

י ד, גדוליםדי  יםרדה חשומכובד בן של יינותשהיה לו מחסן של  ישורים (מאה שערים)כל אזור מבדדים ובא היה אחד ההו
 "לתקן עולם במלכות שקי" "לשם שמים"יש הקדש מושיכלל הפנימי ביותר שלא בא ל את השלישי ,יים מהםהיה לו בשנ

כל מי שהיה  ,נס בוכיהזכאים ל "בלו בנהר דינורשט בני עליה"חשאי שרק  כינוסיםם קומהוא עו כי שם תר ידרק בודדים ביו
 , ואין המקום להרחיב.יף שמץ ידיעהשידלאבוי היה למי ות ר הושבע על סודיות מוחלטבח

נגד אותם סוררים שהחלו כ ותהיו בוערים באש הקנא )"אוליטאי שהפך לחסיד ת(רב לייבל ווערקער עמיתו רב יענקל ו
 בירת הזוהמה, הם באו לכבוש פלטרין של מלך 'תל אביב'ברחובות ירושלים של מעלה, לא די להם בלפשוט את טלפיהם 

מול הני בריוני שרוצים לעשות  "מלחמהנס ה"בל ווערער את הרים רב ליי פת חירוםיסהעיר שבין החומות ומחוצה לה. בא
פרושי חלקם הארי היו מ ,שליםאברכים ובחורים מטובי ירו חמישיםאת ירושלים לפאריז של מטה. בכינוס היו כארבעים 

 החומות. ם שנזעקו להגן עלחסידי ירושלים אבל היו ביניהם גם

הם רק  ," שם לא יומרני למדימותשומרי החו"ליל נאה שם בעל צהחדש ון רגאלרב לייבל ווערקער  ןנתבאותו אירוע 
יענקל . באותו מעמד אמר רב יםסדק ןלא יפערו בהחלילה וחס ונעים שעל גבי החומות הבצורות ומ כשומרים מהלכים

 וטותיהםראת פ קבץשלא יצטרכו לדפוק על הדלתות ול ,שהוא מטה את שכמו הכלכלי לשאת בעול הקדושפרלוביץ 
סים ונהכייום לוע בבששני ום יכל בוכך הפך המחסן  שמתים עשר מיתות מרעב בכל שבוע. ליםהעלובות של בני ירוש

   .ביבמס ם נעולה הייתה החנות כדי שלא ידעו מה נעשהבאותו יו

על ידי רב לייבל שהכתיר את עצמו  בזהירות רבה ,צה הגדולהנבחרו מתוך הקבו שוניםם לאיבגי בחוריםו אברכים עשרה
 .'וכולו קודש למטרה הקדושהשמים  םשל מעשיו לכ'לדעת ש ,םינבדק בעשר עיני , כל אחדם)(קצין מבצעי בתואר קמב"ץ
 מזכים את ירושליםם הבהם  ,שוטפיםהעים צבחברים את המשם מתכננים הפיקוד)  רחד-כעין חפ"ק(מבצעי הם המטה ה
קוק . מי שזו בלשה"ריכשלכדי שחלילה וחס לא  תבאנונימיוומים תשח תעוררותים עשרות מאמרי ה, הם עורכשל מעלה
מהמעלות צת קמן המזור בתשובה במהרה. אלו רק מקצת ב פלסתר) שעוזר לו לח(כת 'וילועשקאפ'ל ץ מקבמרוילתוספת ת

      ה.של ישיבה של מעלזה הצפונות בחדר 



2 ידגי המרופמסס

רשימות שונות  שבידי כל אחדכ ,גדולי אובלשלחן לסביב  וריםבחברכים והעשרת הא ,ר הכינוסיםבחדהיו ישובים  הז הבליל
 ,נוסומבטיהם אינם ממוקדים כבכל כי עצבנים מאדעתה עליהם שהם ניכר ימות. ומבטיהם בוחנים בעיון רב כל נתון שברש

 . לבוא שמשום מה בוששוערקער ר' לייבל ו הם ממתינים עד בוש לראש החבורה

האידישקייט,  לקצור הצלחות גדולות בתחומים רבים שלכבר זכה  ,םארגון בחיתוליכשומרי החומות נחשב עדיין אף ש
ה אדם מסודר ומתוכנן לייבל שהייכך נהג רב פל ,יכולים להיעשות בצורה חפוזה ולא מתוכננת כיאות לא היומבצעים כאלו 

כדי ב, יוניםנגד הצ לחמה הקשהומגוונים במ ידע ולבחון צעדים שוניםיף מלהחלדי כ ישיבות שבועיותלערוך  ,מעשיובכל 
"שלושת מות ולעבור על באוות שלא די בחוצפתם להתגר ,הציוניים ני המחתרותגוארלמגר את הווירוס הקטלני של 

של כך ים בעורכהמאוימים כאשר הערבים  קטן בארץ ישראלממיטים רח"ל אסון כבד על הישוב היהודי הבכך והשבועות" 
ארס בם המזוהמות רניההם נועצים את ציפוחטא על פשע,  מגדיליםלאחרונה הם , איומים ונוראים מאורעות ופוגרומים

 הם. מנסים לקחת כל בחור וטוב אלי כפירה לתוך המחנה הקדוש, כשהם

אחרי דרגה אחת (צה בובקהפעיל המרכזי וא ה ,פלוס 30 בןרץ מהלך מכדור  ,בעל שער אדמוני אשאברך ץ יוסל מיכלובי
  .בדרשה מתוכננת יואל עבר חבר ו של אדםפששוברת חצי גו קשהאנחה  הואפולט לגודל המתח  )המהולל מב"ץקה

בעד נו לש ודל הקרים בועטים בכבקצב המהיר שבחורים יק, כלל וכלל א קלהמצב עתה ל ,דיםבהנכ רבותי )(הקשיבוערצו 
ל ב הקלקועם קצ ,למרבה החרפה טיילמכור את כל האידישקהם מוכנים  "יםעדש נזיד" ינםאשאפילו  ,מנעמי העוה"זחופן 

  .את עצמנו בשוקת שבורה עלולים למצוא נוא ,לממדי מגיפהכמעט שמגיע 

שן הימהישוב רח"ל בחורים טובים שנשרו  נע)עפריש געבאק( פורשים" חדשים"ישנם חרונה לא ,בפימאד בשורה רעה 
בשל העזתם הרבה לפגוע  ,רותמחתבשהגרועים  לח"יהאצ"ל וארגוני ההתווספו לם ם שר"י, הצטרפו אל הציונים הארוריוה
מיכל  ,מכל רועוהג ,נחמן שיינקאפ ,משה טודרס אייכלר ,יצחק איליסון :ואלו הם )טיהבריא בצה( "ארמיי נגלאנדערע"ב

עץ "בים ביותר בישיבות הבחורים הטו היו, אני יודע שהם על הכוונתכמה אין עוד  ע אםמי יוד "ליםירושהעתיד של " ץרשוו
אפילו  ,נשבעו אמונים למדריכיםרגוני אצ"ל ולח"י בחדווה ושמחה ווממש בעת האחרונה הצטרפו לא "חיי עולם"ו "חיים

 . ה' ירחם ,במחיר חייהם

עם הבת  נכבדותרו בו יבד תר)ביו (הבחור הטוב "עיה"ק ירושלים דיא בחורים אין טער פוןדער בעס"שוורץ  קחו את מיכל
לגודל הבושה הנה ו...ן סיכהבחמ כל התוס' ונבחן עםסיים את הש"ס לא מזמן  .שי עדתנושל רבי טודרוס תפילניסקי מרא

 .תו לשורות הלח"ישהצליח להכניס אוימ"ש בשל איזה מסית ומדיח  ,ינה את טבעווהחרפה ש

 ,החדשים הפורשיםת הארגונים ולגלות מי הם ור לשורוכדי לחד ,שנתיתי מימים נדדלילות של ,הםעליעליתי אחד לא ברגע 
 שר"ינח'צה ברמן את ם איש קשר סוד גדול, הם עשו זאת בחשאין אחרי סדר שלישי, היה להשמור כהכל בהתחלה היה 

י ל את טובממשיך לקלקאבל הוא לא נבהל מאתנו ועדיין  ,פוחלקי גו חבטות בכלמאתנו בל שכבר קי ,ותיק "שנה ופירש"
ע לפתות אותם בכל מנעמי הוא יוד .לח"יהל ו"אצארגוני הלת הבחורים הצעירים קלי הדעת שדואג לגייס א זה, הוא הצאן

בשל זאת פוזלים  ,אליו שהורגלו בעוני הכבדורים לשינוי בחיים הנואשים משחש )קולקליםמה( "רסקעליי"הקיו העוה"ז
על מי  ה'נחצמרושע רשע אותו תודות למידע סודי פנימי יודע תר. אולי שם יהיו להם חיים קלים יו ,מעבר למתרסשלחיים 

 את הציפורים קלי הטרף. מיסיונר צד  תא מבייששלעצומה להתביית ובאדיקות 

רפה ה והחים לגודל הבושגל הנושרים שנסחפהיו מצטרפים למבחורינו מה כעוד החומות" מי יודע "שומרי  אנו אם לא
הם חשים כי אצל החילונים יש משהו יותר טוב ממה שיש להם. חלק גדול ח"ל, ארגוני המחתרות ראותם קלילות אל ב

  .ות הרביםנוול העללצערנו הרב בג ,נובע מהעוני הקשה ששורר בירושלים ,מהחולשה שיש לאותם בחורים

, היה הפתרון יצירתי לבעי .הרעבים םביתבמה להאכיל את בני להם י לא היה כ ת,רוחות מסוימוהרבה בתים ויתרו על א
 . לםלכו , כדי שהמזון שבבית יספיקזניחות לדלג פה ושם על כמה ארוחות

 תםצורעוותו את כל הים שלבשו ום השחוקים והמהוהבגדי ,בחורים משיכה אל העולם האחראותם דבר נוסף שהביא ל
 היה בחורשן לא לאנשי הישוב היה לעשות מבל לבש יפה ולהיראות טוב, ארוצה להתש עירשל בחור צ וטבע ,החיצונית
 ך עם בגדים חדשים (חוץ מלבר מצוה וגם לא כל אחד) כמעט כולם הלכו עם בגדים מטולאים טלאי על גבי טלאי. אחד שהל

מאד חזקים ים. הם גם בויותר טשלהם החיים חוגגים ועליזים, כנראה ש בי לב, תמידהחלוצים שבעים וטו ולעומתם נרא
ששומע איך מצליחים אנשי המחתרות דבר שמרנין לב בחור צעיר כאין  ,והאנגלים ערביםעם הלהילחם ולא פוחדים מ

וכשהם שומעים ביד עריצה, הם אינם פוסקים מלהצר את צעדי היהודים בארץ לעשות שמות בקרב האנגלים ששולטים 
ים משהו) שני ושומן שזה סי - ווערט סעפעאיז 'מ א'סימן אז פריילאך (שמח)  נהיה להם טוב על הלב (ס'איזלהם שעושים 

 יש של בחורים שמתחילים להתבגר, זה מושך אותם כמו פרפרים אל האש. דברים יחד נוגסים בעקביות, בחלק הרגה
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לעשות להם היכרות  ,מחנה הנגדילהגיע אל הקלי דעת רים לאותם בחורים ומדיחים שעוז יםתימסה אתיש על כל הצרות ו
החסמים. כל את מהם מסירים הם בכך ) חומרי נפץו אקדחיםב( "אמבעסיט באון משיסערס מיט "מש תשמדם איך להולל

, ל הכוונתעכעת אצלי עוד שני מסיתים חדשים צה נח'מלבד מם קרוב, , אל דאגה יוכמו בנחצ'ה בס"ד רדבנפ טפלנבהם אנו 
ר, בורה שלנו היקש החרא בלי ,לא נעשה מעשהאבל  )פחות אל( מעלין" מורידין ולא"דין  צריכים לפסוק להם ,לדעתי הטובה

  העניין. איתו על גיע נדברכשי

עוקבים  אנו, היהדות משמרעל במסירות נפש  "שומרי החומות" שעומד ארגוןאת  קיםלה זכינוב חלקנו שאשרינו ומה טו
כי  ,הזה לא משנ נול, מכך ותה ואולי אף פחבבואה של בבואאפילו אם זה  של חשדביותר קלוש יו שמץ חרי כל מי שיש עלא

, תבוא עליו הברכה, וכשבאה ברכה חשוב להרבות בעניין המרבה להחמיר כלו ...ראשחלילה אסור להקל בעניינים כאלו 
 .מציץ על חבריו אם דבריו עשו את הרושם הרצוי ,סואומו בפתאת ניוסל מיכלוביץ סיים  ."בברכות שמים מעל ומתחת

ראש  יבלרב ליהוא איפה ן יותר לדעת י מענייאות ,בכעס רבן ישמפליטע את דבריו יענקל קו ,מיותר ה במללמה אתה מרב"
 ו?" בשעה כה מאוחרת, מנדדים שינה מעינינ חפ"קשאנו יושבים כעת ב ח, האם שכהחבורה

בעול ולעזור לה  שבמקום לשבת בבית ,מאדכועסת עליו  אבושד יענטילזוגתו היקרה  ,לפני שנתיים נישאיענקל פליישמן 
וריה עם הפעוט בית הלשוב ל לחמוק מלעזור, באחרונה איימה עליו כי אין לה בעיה ים איךתרי"ג תירוצמו מוצא לעצהבית 

 .       בהידור מלא ט ערבהלו חיבוהוא יעשה  ,ידע על כך )לא בעלמא (גברא אלמאבן החצי שנה וכשהשווער 

 שלמהחיים רעהו  וד". עונה כמצדיק,לעב כדי שיהיה לנו על מה"באמת איפה הוא? אולי יש לו איזה משהו חשוב לסדר 
 לעת עתה!וק מבוגר) " (רוער בחורכי הוא נחשב "אנ'אלט ה,בערגער שב"ה אין לו את דאגות הפרנסה ועול המשפח

 , אני לא יכול להבריז יותר מידי. רחיים על צווארו ויעסוק?!א יותר, מגיב יענקל פליישמן"אני מחכה עוד עשר דקות ול

קודש יומם ולילה בלי לקבל פרוטה האנו עובדים במלאכת  ,ח מהמפרשיםווציא לנו את כל הרת אתה מם כאלו טענוע"
אם , ויהצרלקחת את הכל בפרופו יךמחבלים, צרהומהרסים ה מפניהישן שוב הציל את היהכל בשביל ל ,גוןמשום אראחת 

עליה קית ענה תולהרצאחסות יהתיע מאי המיכלוביץ פגו להשיב כנגדו יוס "א נהפך העולםפעם מתאחר לו ראש החבורה ל
 ד כמה שעות.עב

ת מורחים א) ברגע שר וקולעצם, קורץ און שארפ (קלהיות דייקני משימות צריכיםכדי להצליח ב ,היפךואני חושב בדיוק ל"
 ".יהטבמאררים את הם ומקלמיניה עיםינכנסים כל המפר הזמן

זר כנגדו. אם נתחיל לזלזל בזמנים לא נגיע להיות עבורה מראשוני הח מןרוג רזלייהתעורר  ,יענקל פליישמןרב מיתי עצודק "
 ."לכלום

 מחוות פיוס.יוסל מיכלוביץ ב נענה "עד עשרים דקותרבע שעה  ןטוב נמתי"

*** 

נרתע מלהעביר  לאוחטף מכות רצח  י החומותרמאצל שו ןסומ, למרות שהיה כבר מקט על שמריונחצ'ה ברמן אינו שו
ירד לחייו, הוא עוד מילדות, היה לו אבא אדם קפדן ש מיתכל החרדים שנאה תהוגדי, הוא שנא את צד הנבחורים טובים ל

חזותו לא העיר לו על פת שפעם אחלא היה  ריקן) שמעביר את ימיו בבטלה"( "ליידיגער"לא יכול היה לסבול שהבן שלו הוא 
לו ב לפיכך כא ,ג אותהואת כל מי שמייצ ושהדשבק בכך העמיק את שנאתו לכל דבר ,וקלות ראשו, הערה מצטרפת להערה

 שכל חבריו יושבים ולומדים תורה ונהנים מהלימוד. 

לוש חכל בחור בהבחין על חוש ריח מפותח ביותר וידע לב ת ומדיח, הוא היהמסירח"ל סכולו, נעשה כדי להשקיט את ת
ם גיו לו ה ,די לו בכך. אך לא )עד שסוגר עליהם בנותיורושעוקב אחרי ק(פנתר הוא היה עוקב אחריו בסבלנות של  ,אופי

ה עד לסיום נים לו מטרות שלא ידע עליהם ואת יתר המלאכה היה עושה נחצ'יו מסמ, הם הם שעזרו לו במלאכהמשתפי"
 ד.הצי

וינק משם את משנת חייו, אבל  קנאי מאד" הוא בא מבית תורה ויראה"בחור שלמד ב פראגעראחד מעוזריו היה יונטי 
, ביתוכלל בשלא היו מצויים  תפנוקי החיים ואהב מאד את הוא היה חמדן צבירת כסף מהצד""לו משנה נוספת תה היי

ם מכובד סכו "ראשיןג"כמה עשרות  ,ה, על כל ראש היה מקבל סכום כסףצ'עבר דרך מסירות לנח ר הוןולצבדרכים אחת ה
היה  איאו סקרנים שמתעניינים בעולם הגדול, ובזמני הפנשי אופי חללבחור צעיר כמותו. הוא היה מרחרח אחרי כל מיני 

 .מות ההםמשוטט במקומות חשודים לבדוק מי פוזל למקו

ה ידע איך לשחק את השינדירה ובערמומיות  וא ניחןה סוכן כפול""שימש כהוא  ,ם עם הצד הנגדיאלא שבו זמנית עבד ג
מטרה חדשה כל על עביר מידע לרב לייבל ווערקער מכך היה  ,שקר מפיה השתוכה כברה ומעולם לא הוציאהתמימה 

שלו כדי לנטרל את המטרה החלושה מפעיל בחשאי את הגדוד  רב לייבל היה ,נסה את מזלה במקומות האסוריםשמ
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כך נמצא משתכר ב ,לייבל מרבמקבל סכום של עוד כמה עשרות גראשין תמורת זה היה  .וכןסרני נחצ'ה המופפתה מציושלי
 גם את הצד הנגדי.זמנית  הוא משרת בו את מעשיו בשיא התחכום, כך לא ידע כל צד כי שעשה כמובן .םבכפלי

לילות שנמצא בשעות לא שעות בלמוני על פלוני א "מהעצובהתרגשות "לו יום אחד התייצב לפני רב לייבל ווערקער וסיפר 
 .עליו את הדעת תהמקומות החשודים ויש לתבאחד החורף הארוכים 

הבחור הזה  ,הראשון ניסה לבטל את המידע, זה לא יתכן , ברגעמדהיםהו נדהם רב לייבל מהמידע הסודי כשאמר את שמ
קחת את ת חפץ שראה אותו כבר פעמיים במקום ההוא, החליט לטי, אבל כשיונטי נשבע בנקבתכתוהוא ממש לא ה

             יים.הפיקוד ביד

 חין בבחור ירושלמיבהלילה אחד  ,מעקבו לבסוף עלה בידו ה מצטבר.חוסר שיננדד שינה מעיניו שכבר צבו מכמה לילות 
להגן על עצמו עשה זאת כביכול  כל פניו,את ט עכמשמכסה  עבהף צעי טויע ,לפנות בוקר 4בסוף מאה שערים בשעה ך מהל

כנראה  ,ושלמיתראת מגבעתו הי לובש ינוא, משום מה הוא ששררה בשעות אלו ברחובות שלמית הקשהה הירומפני הצינ
 .כח אותה בביתשש

באחד  לא בושהי ראש במהלך גלולייבל  אותו ר' יום אחד פגש ,להתדרדר בשל מפגעי הזמן שהחלה קנהיקר אלי נושככמו [
הלה לא התבלבל ? קעדיא יארמולאיז וואו אלינקה  רובה:מ תו בנזיפהשאל אוו םהמחזה האיומהוא התחלחל  ,הרחובות

שוכח קה נאלי ,כיום תה על הכרית)חתי אושכאבוי (היכן הכיפה שלך?  ן קישןפיסען אועפארגהאב דאס 'כוועה אוי "לשניה 
 ]כריתה בוע את הכיפה עלכל הש

ט נישט מיט עהג'מ טהאן צוא דאה וואס בעורקיו, ב"ה סי קצף ףזורם בשצ האדרנליןלייבל מתחילות לחוש את רב רגליו של 
נושאות  רגליו ,דמא , הוא עוקב אחרי הבחור שממהרושבים חבוקי ידיים)אנו לא י ,אויפגעלייגטע הענט (יש מה לעשות

שום מה הוא לא מבחין מ ות טובות לכך.כנראה שיש לו סיב ,שאצה לו הדרךנראה  ,רוץ משופראותו במהירות של סוס מ
לא  המטע לסנצמד לקירות מאה שערים עד שדומה שהוא חלק מהבניין. הבחור מגי ,סתיר את עצמוברב לייבל שיודע לה

  .טובה

ור בו זא, התנת לי כעת הרבה עבודה טובהנו סיפק ליהסחורה ש ,הכסף שאני משקיע בוהוא באמת שווה את  ,יונטי צודק"
 "שותף למעשה בראשית"צמו , חש עולו רווה נחתחושב לעצמו רב לייבל כ "ועד ללימוד שטיקאלע תוס'יאינו מ הוא נכנס

 האנשים מתכנסים בתוךוחוץ במאד ר ק ,ףרבחו םלילות ארוכיכל כך הרבה , יש רח"ל לתהום שוקעתה הייתבלעדיו העיר 
, למי יש את הראש לעקוב אחרי אותם קלי דעת שמחפשים ך העצמותשחודרת לתו הירושלמית צינהמהרועדים  ,םהבתי

 את היצר הרע בנרות.כת החושך בממל

 לייבל את עצמו.ר' מזרז  ."לותיראה את המשך הפעאות לא שקע בחלומאאם  ,ור זריז מאדהבח ,צריכים להתקדם"

בס"ד  ,נזטעיש דלת חדשה, ממש שב מעניין לבית החר :הוא מהמם לעצמו ,ר' לייבל אחריוו, חרב ות שחצימתקרב לבי הלה
  .ידיו במרץ פשףמשו )(נהיה שמח סיא ווערט פריילאך

את ח תופהוא  ,לעקוב אחריו וקיפנראה כדי שלא יסכ ,הוא פועל בזריזות רבה ,מפתח מוארךכיסו ממוציא מפתח הבחור 
לא זה ( " ירטצקאמפלע טנישסיא " יצהתנת לפרהאם היא ני ,רב לייבל התקרב לבנין ובדק את הדלת .עין כהרף ונעלםהדלת 

הזמין את ש מיש כנראהונה, הדלת נראית די חס ים במלאכת הקודש,אמונחסידים ואנשי מעשה שהו את ניש ל )ךבוסמ
 ." צחקק בהנאהשו הרומאים בזמנםכפי שע ,פילהולהאת הדלת  לנגח ויוכל "איל ברזל"ב ך, איטב את מלאכתוידע ההדלת 

לו  מגחךחדות) ב שתעלם מעיני הווערין? (מה הנך חוש ןינדאושוורטו פאאויגען וועס, אז פון מיינע שארפע סטונייוואס מ"
(עוד מעט תראה ששום דבר לא נעלם  נישט פון מירלט זיך אהבאר הן אז קיין זאךסטו זע, באלד וועסדיסטיותלייבל ברב 

 ממני)

ת הדג השמן כשהעולם ידע את התגלית רבים לא יוכלו לישון בלילות, הם יראו ת הקודש לדוג אתחיל בעבודצריכים לה"
כדי  )משוגע יצמו לגמרעגע (עושה ונת לקבל פרס, מאכט זיך גוט מששלא בחינם עובד לייבל שעות רבות ממש שלא על מ

  "בי קרתאימחר"נו ת אותכנואולי הפעם כבר יפסיקו לזרוק עלינו אבנים ול להציל את כל העולם.

      סה." הבליחה בו תקוה כמו, והיה זה שכרי!קע מעל פני הקר ףותצ האמת
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 "ינ וינשטוקך חיים חנו l.com194197@gmai533w0 יילבמקשר יצור ל זה נא ליקבל מיל



גליון

פ"א  אות  אין  למה  (ף) בברכת המזון לפי שכל "מצאתי  ומזונותיו שולט בו לא חרון אף ולא שצף ולא מי שבירך ברכת המזון בכוונה, אין סופית  אגף  ולא  אנף  ולא  מצויין לו ברווח ובכבוד על ימיו".קצף, 
ספר הרוקח סימן של�ז)המזון סימן קפ"ה אות א' - (�באר היטב" או"ח הלכות ברכת 

גליון
נ"א
אדר
תש"פ

מטרתו לעורר את גודל מעלת אמירת ברכת המזון בכוונה

מרבותי  אני  מקובל  כך 

שכל הזהיר בברכת  ישמרם א-ל 

בכבוד  לו  מצויין  מזונותיו  המזון 
כל ימיו

(ספר החינוך מצוה ת�ל)

אדם  זקנים  העטרת  כותב 

המברך ברכת המזון מתוך הכתב 

מעצמו  מסלק  ובכוונה  בדקדוק 

צרות רבות ואסונות ל"ע.

לכבוד המערכת הנכבדה "על המזון",

מעומק הלב אביע לפניכם תודתי על הגליון המפואר, מדי חודש 
אוכל  ששוב  כדי  ואראנו,  לידי  יבוא  מתי  ומצפה  מחכה  אני  בחודש 
והנשגב  הגדול  בענין  והתעוררות  חיזוק  נוספת של  לינוק ממנו מנה 
'ברכת המזון בכוונה', שהיא סגולה נפלאה לכל הברכות ומאצילה על 

האדם השפעות טובות ומרובות ממעון השמים.

על  סיפורים  רוב  פי  על  מביאים  אתם  רואות,  שעינינו  כמו 
לברך  התחזקותם  בזכות  קיבלו  שאנשים  טובות  וברכות  השפעות 
בפרט  ענינים.  בשאר  או  פרנסה  בעניני  זה  אם  בכוונה,  המזון  ברכת 
נהניתי מאוד מהסיפור הנפלא שהבאתם במשך חודשיים האחרונים, 
טובה  בזכות קבלה  להיבחר למשרת הרבנות  רב הקהילה שזכה  על 
זו, ואיך שאחד מבני קהילתו, שהתחזק בענין זה בעקבות סיפורו של 

הרב החדש, זכה לישועה גדולה בעניני שידוכים, הפלא ופלא!

בשונה מרוב הסיפורים כאלו, אני שולח לכם כאן סיפור שחוויתי 
על בשרי לפני תקופה קצרה, כשהתחזקות בענין ברכת המזון הצילה 
המזון'  ה'על  כותרת  על  מצטטים  שאתם  כמו  גדולה,  מסכנה  אותי 
לשונו הנורא של בעל "עטרת זקנים": אדם המברך ברכת המזון מתוך 

הכתב בדקדוק ובכוונה, מסלק מעצמו צרות רבות ואסונות ל"ע.

ומעשה שהיה כך היה: נסעתי עם בני משפחתי ברכב שלי מעירנו 
לוקחת  זו  נסיעה  לרגל חתונה משפחתית.  מאנסי לעיר באלטימאר, 
כמה שעות, לכן עצרנו באמצע הדרך באתר מנוחה ['רעסט איריע'], 
שאנו  היות  וכוח.  אויר  קצת  ולשאוב  דאורחא  מטירחא  לפוש  כדי 
נטילת  תוך  'המוציא',  ארוחת  על  להקפיד  רב  זמן  מזה  כבר  רגילים 
ארוחתנו,  ואכלנו  ידים  שם  נטלנו  וכנכון,  כראוי  המזון  וברכת  ידים 

כשבדעתנו לגמור סעודתנו ברכב ולברך ברכת המזון בהמשך הדרך.

זמן קצר לאחר שהמשכנו בנסיעה, כשרצינו לברך ברכת המזון, 
ובדקנו  חפשנו  'בענטשער'.  או  'סידור'  עמנו  לקחת  ששכחנו  הבחנו 
בין החבילות ובין השקיות אולי נמצא איזה סידור'ל, אבל לא מצאנו 

כלום.

פעמים  כמה  כבר  שהבאתם  ברעיון  נזכרנו  אז  או 
בשם גדולים וצדיקים, שכשאדם נקלע למקום 
מוטב  מתוכו,  לברך  סידור  שם  לו  שאין 

שיטריח את עצמו ויכתוב את כל נוסח ברכת המזון על דף, ומתוכו 
יברך ברכת המזון. ללא מחשבה נוספת חילקנו בינינו את כל הברכת 
העברנו  כשגמרנו  מהנוסח.  חלק  הכתב  על  העלה  אחד  וכל  המזון, 
בינינו את הדפים על פי סדר, וברכנו את ברכת המזון מתוך הדפים. 
לאו בכל יומא מתרחיש לברך ברכת המזון המחולק לכמה סוגי כתב 
ועוד יותר שמחנו שהצלחנו אף הפעם להחזיק במנהגנו היפה, לברך 

ברכת המזון מתוך הכתב דוקא.

המזון',  ברכת  'פרויקט  עם  שגמרנו  אחרי  דקות  עשרים  בערך 
הרגשנו פתאום חבטה עזה ופיצוץ אדיר. תוך רגע הבנו שרכב שלנו 
בסדר  שכולם  וראינו  סביבנו  הבטנו  רצינית.  בתאונה  מעורב  היה 
קאר  [קייט  שרשרת  תאונת  כאן  שקרה  וראינו  מרכב  יצאנו  גמור, 
בזה.  בזה  שהתנגשו  מכוניות  חמש  מעורבים  היו  בה  עקסידענט], 
מכונית שלנו היתה בדיוק באמצע, כשלפנינו שני מכוניות ומאחורינו 
שני מכוניות. ארבעת המכוניות ספגו הזיקים גדולים, וכמה מהנוסעים 

הובהלו לבית החולים, חלקם במצבים קשים מאוד. 

אחד  שאף  רק  לא  רואות,  שעינינו  למה  להאמין  יכולנו  לא 
שום  קיבל  לא  שלנו  הרכב  גם  כלל,  נפצע  ולא  נפגע  לא  ממשפחתנו 

שריטה.

הודינו  עלינו,  שעברו  הטראומה  מרגעי  שהתאוששנו  לאחר 
זה  לנו  שקרה  והגלוי  הגדול  הנס  על  העולמים  כל  לבורא  ושיבחנו 
עתה. מיד היה ברור לכולנו בלי שום צל של ספק, שכל זה היה בזכות 
שהתאמצנו לפני כמה דקות לברך ברכת המזון בכוונה ומתוך הכתב, 
וציטטתי בקול רם לכל המשפחה הבטחה הקדושה של בעל ה"עטרת 
מסלק  ובכוונה,  בדקדוק  הכתב  מתוך  המזון  ברכת  המברך  זקנים": 

מעצמו צרות רבות ואסונות ל"ע.

הסיפור מדבר בעד עצמו. לכם מנהלי ועסקני מערכת על המזון 
אני מודה מכל הלב על שאתם מזכים אותנו מדי חודש בחודשו בדברי 
חיזוק הנפלאים, וברור אצלי שיש לכם חלק גדול בנס הנשגב שהציל 

אותנו מסכנה גדולה.

משה ווילינגער, מאנסי

AlHamuzoin@gmail.com
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